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 لاشملا رجب

 براين" ىق دصزماكع راش ©

 هاكرشو راحسلا هدوج ديعس

 :ءابطلل رصمرأم
٠ 

 لف .ص لماكسح عاصم ا



 ءىدلتم ةايحلا

 كتدايم نع ثحبا

 « ناسحا و



 ٠٠ حابص ناكو

 اداج ودبيل . ةلماك هتلدب ءادترا ىلع دوعت دق وهف . ةلماك ةلدب ٠. اهيدتريل ةلذب طقتلاو , هسبالم بالود مامأ دمحأ فقوو
 ٠ هبايث ىدتري ادبو ٠٠ ساذلا مامأ ودبي نأ امئاد دارأ امك اروقو
 , ءاذحلاو بروجلا سبملو سلج مُث.. نولطنبلاو « صيمقلا ىدقرا
 بذجو 2 هقنع لوح اهفلو . ءادوسلا ةتفاركلا ىلا هدي دمو ماق مث
 لخاد اهعضوو بجشملا قوف ةستكاجلا داعأ “٠ ددرت البو “٠ مث ٠٠ ةهرب ركفو ٠+ فقوت ةأجفو ٠٠ اهيدتري نأ مهو . ةتكاجلا
 ٠. اهناكم ىلا اهداعاو هقنع لوح نم ةتفاركلا عزنو* ' بالودلا
 نع صيمقلا فشكناف « رخآ ارارز كف مث ٠٠ هصيمق رارز كفو
 هيتفش نربو . صيمقلا مامكأ رمشي ةآرملا مامأ فقوو ١*٠ هردص
 ىتح . ةفيفخ ةبذج لفسأ ىلا هنولطنب بذج مث *: ةريغص ةماستيا
 ةئيطب ةعساو تاوطخ ىف راسو ٠٠. هرصخ لفسأب نولطندلا قلعت
 ٠٠ رقبلا ةاعر مالفأ لاطب؛ نم لطبك ودبي ىهو . ةفرغلا جراخ

 جرخي ادبأ هنيري مل نهنا ٠٠ ةشهدب هيلا نرظنف ٠٠ دوسلا بايثلا تايدترم , ةلاصلا ىف تاسلاج تانيلا هتاوخأب هقيرط ىف رمو
 .0 ؟ هيبآ اي هدك جرخت اح تنا : جورخلا باب ىلا هجتي هارت ىهو « ىليل تلاقو ٠٠ نولطنبلاو صيمقلاب

 ٠0. 59 نسحأ شم ٠* هويأ : اهل مستبي وهو دمحأ لاق

 ٠ ! ىوق نسحا : هتماستبا درت ىهو ىليل تلاقو



 هتماستياو نيتيناح نينيعد هتاوخآأ ىلا رظني ىهو دمحأ لاقو
 1 : هيدفش نيب لازت ال

 ؟ ىفيق اي ةيلكلا ىحورتاح شم ٠٠ ؟ اوجرخت اح شم متناو
 : تلاقو «٠ ةشهد ىف ىفيف هيلا ترظنو

 ٠ موي رشاتسمخ شتافام هسل هد ٠٠ ؟ ىازا ةيلنكلا حورأ

 : : ةطاسي ىف دمحأ لاقو

 ٠٠ ةيلكلاع ىحور ةخيش اي ىموق ٠*٠ ةنالسك ىللا ىتنا
 ٠ اهيحورت ةتح كل ىفوش ىليل اي ىتناو ٠٠ ةليبن اي نامك ىتناو
 ٠١ ىتات دهعملا ىحورت ىدتيت ام

 نسل هاك قرم لوألا ةييوين وهناك + شهد ىف هيلا" ةوظخو
 ىذلا داجلا . روقولا . تمزتملا دمحأ ٠٠ هنفرعي ىذلا دمحأ نهاخأ

 ٠ هتيلقع نفخيو . هنفخي
 ٠٠ نهتشهد ىلع دمحأ درد ملو

 جرخ ىذلا نأ نهيلا ليخ *: جرخو هرهظ نهل رادأ امدنعو
 + عودا 7< قا

 ايدخ رع لتقل نظاف ىلع :ندفلا ١ ناشلا) ىف بحل نايتو
 صيمقلاب عراشلا ىلا جرخي ةره لوأ ٠٠ نولطنبلاو صيمقلا
 ٠ نولطنبلاو

 هيلا رظنت سانلا نأك ٠٠ ايراع ردسي هنآك انايحأ سحي ناكو
 جرفتي وأ هيلا رظني دحأ نكي ملو ٠٠ هيلع جرفتتل فقتو ؛ باعلان
 ساسحا درجم هلا ماجي 34ج نياسستا درجم هنا .٠*٠ هيلع

 ةماستيا هيتفش ىلع عضيف , ساسحالا اذه ىلع بلغتد نأ لواحيو

 ىلا رظني هناك نيتلئافتم نيتمستبم نينيعب هلوح تفلتيو . ةريبك
 حودمم ناك دقل ٠٠ حودمم هيخأ ىنيع ٠٠ ن.:ةديدج ندنيعب ايندلا
 ةرخاز ةطيسب ةلهس هلوح نم ريدست ةايحلا تناك ٠٠ امئاد الئافتم

 الو ٠٠ دقع ال ٠٠ طيسب ءىش لكو ٠٠ نكمم ءىش لك ٠٠ لامآلاب



 ةريبك ةكحض ةايدلا ٠٠ ءاعدإ الو قافن الو ٠٠ ةيسفن تالداجم

 ٠٠0 لمألا باوبأ نم اديدج اباب حتفت ةديدج ةركف ةظحل لك ىفو
 0 اهلجأ نم ركفت نأو « اهيلع لبقت نأ كنم بلطتت ةازحلا نا
 2« كسفني اهعنقت نأو « اهتبطخل مدقتت نأ بجي , ةجوزلاك ةايحلا
 امدنعو « اهي ءاقترالا ىف كلقع لغتست نأو « اتيب اهل ثثؤت نأو

 ْ ٠ اهعم ىقترت ' ةايحلا ىقترت

 ل و ا دمي ان كج 2 اس رع نا نيو باشا

 وأ ٠٠ ةايحلا ىلع هلابقا ىف حودمم دلقي نأ لواحي هسفن دجو
 هقالطناو ٠٠ هتطاسب ىف ٠٠ ةايحلا ىلع هلايقا رهظم ىف لقألا ىلع

 بيست هنأي هساسحا ٠٠ بنذلاب دمحأ ساسحا نا ٠٠ هتارجو *٠
 هسقن ضوعي نأ لوادي هنأك ٠٠ هدلقي نأ ىلا هعفد ؛ هيخأ توم ىف
 لواحي .هناك .٠٠ هصخش ىف حودمم .ىيحي نأ لواحي هنأك ٠٠ هنع
 ! ٠٠ هراكفأو هتيصخش ىنبتي  نأب هحفص لاني نأ

 ناك يشوف نفد اديحو اهاضق.نثلا> ةليوطلا مايا لالخ
 ىلع ناك هنأب هسفن عنقيو ؛ اهلك حودمم ةايح ضرعتسي دمحأ
 ٠ هتايح رهاظم نم رهظم لك ىفو 2 هل ترطخ ةركف لك ىف قح
 ٠ نولطنبلاو صيمقلا ءادتراب ءافتكالا ىلع هرارصأ ىف

 رتشا نأ دعب هتيلاطم ىفو ٠٠ « ابسف » ىرتشي.نأ ىلع هرارصا
 تانبلا عم ةددعتملا هتاقادص ىفو ٠٠ ةرايس يىرتشي نأ« ايسفقلا »

 ىفو ٠٠ ةعماجلا ةبلطل تالجملاو فحصلا عيب هتلواحم ىفو ٠٠
 تارايسلا باحصال ةعاسلاب نيقئاس هؤالمزو ىه لغتشي نأ .هريكفت
 كرتي نأ ىلع هرارصا ىف مث ٠٠ نيقئاس نومدختسي ال نيذلا
 اهلاق ةملك لك ٠٠ ةشرو حاتتفا ىف ىفدفع ىطسألا كراشيو ةعملجلا
 ٠0 هتافرصت نم فرصت لكو ٠٠ هل ترطخ ةركف لكو ** حودمم
 ٠٠ ةعئار اقح تناك



 لاك 0 اييلاكم اذ حيت ناك ونت قارا ةنانقل قمل" سنا
 ىف شيعيل قاسني هسفن دجوو ٠٠ ةروطسأ ناك ٠٠ لماكلا باشلا
 .٠٠ هدلقيل ** حودممك نوكيل ٠٠ ةروطسألا هذه

 تأ ب ليوبطلا هركتك لالهد- انادبفا كقتكو ندع ناكو
 نع ٠٠ حودمم ةايح ليصافت نع ةريثك تامولعم هصقنت
 ناك: نقلا ةفدرطلا نعت + تاقعلا منو + هتاقدسعا مح ةتافرمت
 دقل ٠٠ هتاعورشم ذيفنت ىلع اهب مدقيو ٠ بولقلا اهب بسكي
 كلوا نمو + اكعصلا ةعايتنمو> لالا نع ءاقدسا بودل ناك
 تناكو ٠٠ ؟ ءالؤه لك ةقادص بستكي نأ عاطتسا فيكف ٠٠ دلبلا
 بضغت نأ نود « اهلك اهب ظفتحا 2.تانبلا عم ةددعتم تاقادص هل

 نا 5 كلذ عالق فيكي ههرك نأ . يلع نوذت وأ © نهاذعأ
 . نم العتفم اباجح هيخأ نيبو هنيب عضي ناك دقف ٠ ىردي ال دمحأ
 ٠ اهليصاقتو هتايح قئاقد فرعد نأ نم همرح « راقولاو دجلا

 نم هصقني ام ليختي نأ لواحي ةلاحلا هذه ىف دمحأ ناكو

 روصتيو ؛ حودمم هسفن روصتي ناك ٠٠ هيخأ ةايح نع تامولعم
 ىتلا ةقيرطلا ديلقت ىف - هلايخب ادبي مث . ةاتف كداحي هنأ
 ديلقتو ٠٠ هتاكرحو هتماستبا دّيلقت ىفو ٠٠ هوخأ اهب ثدحتب
 ىتلا ةقيرطلاب ىفيفع ىطسألا ثداحي هسفن روصتي ىأ ٠٠ هترلقع
 : حودمم اهب هثداحي نأ نكمي

 دجو ىتح .« بنذلاب هيساسحا نم ثعينملا هلايخ هب ددتسا مث
 مث ههجو ىف حودمم هجو ىري نأ لواحيو « ةآرملا مامأ فقي هسفن

 حودمم لعفي ناك امك نولطنبلاو صيمقلا ىدترا ٠٠ ددرت الب ٠٠
 ٠٠ تيبلا نم جرخو

 ٠ :نيتلئافتم نينيعب هلوح تفلتي , هيمدق ىلع ارئاس دخلا لظاو
 ةثيرج ةحرم ا 58 ىبلعو 1 ٠

 نكلو < هريس ءانثأ هيتفش ثِد رفصي نأ لواح مث ٠ * حودمم ةماستداك
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 ٠٠ هنع لدعف , هيتفش نيب سبتحا هريقص

 نأ مهو « اشاب ناميلس ناديم ىف ىبورج لحم ىلا لصوو
 بالا دنع فقوت هنكلو ٠٠ هتداعك هراطفقا ماعط هيف لوانتيل هلخدد

 هنا ٠٠ ؟ ىبورج ىف هراطفا لوانتي نأ .ىلع رصتب انامل ٠٠ ةاحف 5

 نيفظوملا نادكو ب زئاجفلا الا مضي ال «٠ تماص . بطر « متعم لحم

 ٠٠ ةايحلا ىف ةطحم رخآ هنأك ٠٠

 هدمدق ىلع راسو رادتسا مث » ىبيورج»م نم اآرخاس هيفتك رهو

 فقوو 0 شتيودناسلا عيبل الحم لخدو 3 اشاب ناميلس ءراش ىف

 هينذأ ًالميو ٠ للخملا عطق طقتليؤ « شتيودناس ةعطق ىف مضقي

 فالآ مضد ىذلا طشنلا ماحزلاب هينيع ذاميو 8 عراشلا جدجضي

 مامأ رمي هجو لكل مستبي ٠٠ روبح ىف مستبيو *٠ عيلتعلا نييجتلا
 606 ةايحلا طسو .فقاو هنأ سحي وهو ٠*٠ هينيع

 دقو ** اضيأ فقاو ىهو هبرش ىاشلا نم اناجنف بلط مك
 ةقلكتمب قابلا: و .ةهاكو ىلع .ههيوكي نككوازو-.هكرتسا ىف هم: قاف

 ٠٠ ٠ هتمهم أدبيل تقولا نيحي نأ راظتنا. ىف ريبك لطب '

 لصاو ىتح ٠ هيمدق ىلع راس مث '' ىاشلا برش نم ىهتناو
 ىلع صرحي نأ نود ارفق ملسلا ىقتراو ٠٠ ةيلاملا ةرازو ىلا
 : ىفاتسلا ىلوتمي نم امدنع حاضو »+ ناقولاو دهلا عاتقد ظافثحالا
 | ٠ ١ ىلوتم مع اي ريخلا حابص

 : فاشل دشحلا ةسهزلا ناك لاقو: © ةنفهد نف قلوتم-ذبلا زظتو
 ٠ هيب دمحأ اي ريخلا تان

 كا عشنا دانس ميرق جاوب هثالمز ىلع دستخا لكدو

 لكو « هيلا اورظنو , رخآلا ولت دحاولا مهسوؤر ءالمزلا عفرو
 هزل انهنإ © ++ هنانسل ةيعفدلا هلت ملل حست درو كان ويقف
 ٠٠ نولطنبلاو صيمقلا ىدتري مهنم فظوم مهيلا لخدي يتلا ىلوألا
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 ٠+ اموي رشع ةسمخ نم رثكأ هتافو ىلع ضقني مل هاخأ نأ +٠ مث

 هن فدع !ذام- 4 مزمل ادهم انف
 اركاب رشا ست وتاطال ع يسرح ىلإ الخلا "هقناو

 : زويلرتملا عفدم تاقلط هبشت ةيلاتتم تاوصأ ىف

 ٠ هيب دمخأ اد ريخلا حابص

 ةيزعتلا هل نورركيو ٠ هنوحفاصي مهبتاكم ءارو نم اوماق مث
 , ضفري هناك ةمهبم تاملك هيتفشي متمتو ىهو ٠* هيخآ ةأفو ىف
 ْ ١*٠ اهنع هينذآ دسي ىأ , مهتيزعت

 نوسيعب هيلا نورظني اولظو ٠٠ مهبتاكم ىلا ءالمزلا داعو
 ةطابسسب ىف لوقي وهو . هبتكم ىلا دمحأ سلجو ٠٠ ةعساأو
 ٠٠ ؟ هيل هدك نيملبم مكلام : هيتفش نيب ةقلعم هتماستباو

 ىلخت ال ةيرخس ىف 2 قلاخلا دبع هللا دبع تاحرف هليمز لاقو
 ة+ نملاج رويس ةنزاونلا كلسأ ١ طيف نون قم

 : هنولطنبو هصيمق ىلا رظني ئهو دمحأ لاقو
 4 نيففم هلك لود !وتملم. ىللا :نماثلا نا تفضكا اراها كت

 ىف. .ةثفاركلاو ةقابلا ةقيخ هيا اهتمزالو + ةتكاملا هيا ايتمذأل
 :2 هني وه دنع اننددلا .ناشلع ةتفاركلاو ةفكافتلا عسلي: انورآ
 :: ديلا مونديال اتمنا انما

 : ريقصلاك هقنأ نم قلطني هتوصو 2 مدهاربا ىدنفأ ديرف لاقو
 0 دي يح 1١ كحم اننب 5-41 يلتمس اذه لقنادم
 : ىدنفأ ديرف ىلا اهب ددوتي ةماستبأ مستبي ىهو دمحأ لاقو
 لفغم تنك انأ ىنا ىدصق ٠٠ ىدنفآأ ديرف أبا ىدصق شما

 - ماتقلا دبع يتويسم ناتسألا لاقو
 تاتفاركو لدب اورتشي اوردقي ىللا ايذغالا دالوأ نا ةدارغلا

 مزال ىللا مه انيز ىللا ارقفلا دالوأو , نولطنبلاو صيمقلا اوسبليب
 نيرياد تاوذلا دالوأ فياش راهنلا لوط ٠٠ ةلماك ةلدب اوسبلي
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 وهو ىوناثلا لخد ام موي نم ىنبا داولاو ٠ نولطنبلاو صيمقلاب
 ٠*٠ ليوط نولطنبو ةّتكاج ٠٠ ةلماك ةلدب نياع نزد دعاق

 اذيش ةرم لوآل دجو هناك ٠ بيرغ سامح ىف دمحأ لاقو
 1 : هل وسعت

 +« ىج ةقاسم ةلاملا <« اينقاو ةزفه ةفاسع ىعم ةلاستف
 الاو ٠* نولطنبو صيمق ٠+ ؟ هيا سبلن نيجاتحم اذحا ٠٠ ةئيب
 سبل ةيبالجلا سبل نا اوركتفت ٠٠ مهملا لاؤسلا هد ٠٠ ؟ ةلماك ةلدب

 0 وحلا ل ل
 ٠ لاورس ةومسرب: ىللا نتولطتيلا اوسليب الكه ةيردتكسا ىف'
 اودسبلا قل مهنآلا «٠ 4 هيل +« ايووك هسيلكا ا لف نع ةوستلتف

 قيض نولطنب اوسبلي مزال ىقبي ٠٠ اهريطيب رحبلا اوه ٠ بيلالج
 انحعأ ةلأسم ةلاسلا + نقوردط ام اًوهلا ناشلع .ةنلجرلا كتع. نم
 تقولد عفنت شتقبام ةيبالجلا نا حيحصو ٠٠ ؟ هيا سدلن نيجاتحم

 ريمح بكرنب انك ام مايأ ةسيوك تناك ٠٠ .ةكردلا قياضتب اهنال
 « تاسيبوتوأو تاياومرت بكرن انيقب امل امنا «؛ سراوس تايبرعو
 ةمزال شموهلام ةتفاركلاو ةتكاجلا نامك امنا ٠٠ عفنت شتقب ام

 ذ ٠ صيمقلاو نولطنبلا انيلع ةيافك , اندنع
 صخش ىلا ٠٠ هسفن ىلا عمتسي هنأك ٠ مالكلا نع دمحأ تكسو

 ٠٠ هلخاد نم ثدحتي رخآ

 هئارآو هقالطنال نوتوهبم مهنأك هلوح نم ندتماص ءالمزلا لظو
 , ىمهق ميظعلا دبع ناتسالا لاق مث , لبق نم.هنم اهوعمسي مل ىتلا
 , : دمحأ هب محفد ام دجو هنآك

 ىهتشت ام سبلاو 2« ىهتشت ام لك .: لوقيب لثملا ىديس اي
 قانكلغ «٠ :تاتفازكو تاثكاج :نسلت انتإ: يهتشتنسانلاو + + .نينافلا
 .* نيمرتحم ةيدنفأ ىقبن

 ةنجلا نيسينل انتامو ناك ميعس ءدلقلا ناغ ىذه دنعأ لاقو
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 لجارلا ناك , سي ةنس نيسمخ نم ٠٠ تقولد ةداغل .ناطفقلاو

 ٠٠ ناطفقو ةبج سيليب .ىللا وه مرتحملا

 * - :٠ ىدنفآ ديرف لاقو
 هد ٠*٠ ةدحاو ةرم .هدك ةتفاركلاو ةتكاجلا ىغلت زياع ىنعي

 ىقبي ٠٠ ةروث تماق امل الا شويرطلا نع. ىنغتسن شانردقام اندا

 ٠ ةتفاركلاو ةتكاجلا ىغلت ناشلع ةينات ةروث موقت مزال
 ْ ّ حاتفلا دبع ىنويسب ناتسألا لاقو

 نسيفكلا و: نولاطتحلا# نيدزلا هلكوو تقولد» نق كول انا يقنع
 ٠ ؟ ! شدقرتا ام

 نأ لواحي هنأك . قلاخلا دبع هللا دبع تاحرف ناتسألا لاقو
 اعدل "+ + نووكرحي اه هيدا محا ام. كرك منا "+ دمحا ناك

 تاحرف هليمز ىلا رظند ىهو ءوده ىف لاقو , دمحأ ردي ملو

 انيج ول مكيأر هيا ٠٠ دفرتي شدحام ٠* دفرتت تنا الو : دحت ىف

 , *+* ؟ نولطنبلاو صيمقلاب انلك هركب

 ٠٠ هروك بعلن نيياج انوركتفي : ىدنفأ ديرف لاقو
 شم متنا ٠٠ ىتدهع ىلعو ٠٠ دج ملكتاب انأ : دمحأ لاقو

 ىلاخ نا مكل 'نمضأ انأ ٠٠ ةرازولا ليكو ىقيي ىلاخ نا نرفراع
 دفرتي دح نأ حمسرباح شم

 ىلع هءالمز عجشي ناك طقف امناو ٠ هلاق ام ىتعي دمحأ نكي ماو
 هيلا لخدي نأ رقي نم رخآ هلاخ نأ ملعي ىهف ٠+ هتركفي عانتقالا

 : ٠٠ صيمقلاو نولطنبلاب نوفظوملا
 سبلاب ةنس نيتالت ىلا ىقب انأ : ىمهف ميظعلا .ددغ ذاتسالا لاقو

 ٠٠0 رحلا نزع ىف ىتح مهيلع تدخ ٠٠ صالخ ٠٠ ةتفاركلاو ةتكاجلا
 ٠٠ نايرع ىنا ىل ًايهتيب مهتعلق ىل

 ٠ ايوخا اي مامت كيز انأو : ىدنفأ ديرف لاقو
 ىف افظوم شوقالتامو ةنس ماك اهلك : لؤافت ىف دمحأ لّقو
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 ىف نولطنبو صيمق سبلناح انلك ٠*٠ ةتكاج سبال اهلك ةموكحلا
 ٠٠ رفولب سبلن دربت ايندلا املو ٠٠ اتشلا ىفو فيصلا

 داولا لقألا ىلع , كنم عمسي انبر : ميظعلا دبع ناتسألا لاقو

 ٠ ةلديلا نعليو هنعلي هللا ٠٠ ةلدب زيانع ٠٠ ىنادو ىلع نز لطبي ىندا
 سيرلل لخدا موقاح انأ : سامح. ىف لاقو . افقاو دمحأ ماقو

 نولطنبلاو صيمقلاب هركب انلك ىجيناح اننا هل لوقااحو « انعانب
 شتلقام ٠ ٠ ىد ةياكحلاب هوعد شيلام انأ : ىدنفأ ديرف خرصو

 ٠ نولطنبو صيمق سدلااح ىنا
 ناتسأ اي كسفن نع ملكتا : حاتفلا دبع ىنويسب ناتسالا لاقو

 ٠ فورعم لمعا . هد عوضوملا ىف شانرشحتام ٠٠ دمحا

 هناسل ّنم رطقي دقحلاو , قلاخلا دبع هللا دبع تاحرف لاقو
 ٠ هلاخ ةرازولا لدكو ناك نم تخب اياس
 ىف بطخي هنأك هتوص عفترا دقو لاقو «٠ دمحأ هيلع دري ملو

 ٠. نولطنبلاو صيمقلاب ىجين مزال اننأب متعنتقا شم متنا : هئالمز
 !٠٠ ؟ هيا نم نيفياخ ٠٠ صالخ ىقبي

 : ميظعلا دبع ناتسالا لاقو.

 ٠٠ منتقت نامك ةموكحلا مزال + عنتقن اننا ةيافك شم

 سانلا نأد نوناق ردصت ةموكحلا مزال ىنعي : دمحأ خرصو
 !٠٠00 ؟ نولطنبو صيمق سبلت

 : هقنأ نم قلطني هتوصو ىدنفأ ديرف لاقو
 + ةيب دمحأ اي لايع باحصأ انحأ +« ةويااح

 ةقرغلا جراخ هجتي وهو لاقو « هبتكم ءارو نم دمحأ جرخو
 ٠٠ انعاتب سيرلا ملكاح انأ : ةعساو تاوطخ ىف

 ةرثك نم ههجو دردزا دقو ٠ ةرازولا تاقرط ىف راسو جرخ مث

 , ملقلا سيئر بتكم باي قرطو ٠٠ سامح نم هردص ىف سيجنا ام
 + لحدا + .لفاادلا نم ميصي نئجا اتوص عمسؤ:'
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 « هسأر ملقلا سيئر عقرو ٠٠ لخدو ٠٠ ةوقب بابلا حتفو
 ىري هناك ههجو صلقت مث « هتراظن جاجز فلخ هانيع تشعتراو
 هدي دمو + هبتكم ءارو نم ماقو ٠ ضاعتمالا ريثي احضاف العف همامأ
 صيمقلا ىلا ادمعتم رظني ىهو لاقو , ناتبولقم هاتفشو دمحأ ىلا
 اهب ىتأي 5 ةحيضفلا ىلا دمحأ هبني هنأك  نولطنبلاو

 : دمحأ ذاتسأ اي ىزاعتلا ةركت ام

 ةماك عمسي نأ ديري ال هنا ٠٠ دمحأ ىنذأ ةملكلا تمدد صو

 تمي مل حودمم نا ٠٠ حودمم ىف دخأ هيزعي نأ ديري ال <* ةيزعت
 ٠ حودمم ايصخش ىه هنأ *٠ ةدح لازت ال ةلاسر حودمم نا +٠

 مستبي ىهو لاقو « اهعمبسي مل هنأك , هسيئر ةيزعت ىلع دري ملو
 ةرازولا ىِجآ ىنا ىف مكتدايس نذاتسأ تيج انأ : ةيذهم ةماستدا

 نولطندلاو صيمقلاب
 ركذت هنأك , هيتفش قوف اهعضو ةماستبا ملقلا سيئر بصتغاو

 ىلا سلجيل دوعي. ىهو 0 ةرازولا ليكو تخأ نبا بطاخي هنآ
 ٠. هدكب شترجام ةداعلا سب : هبتكم

 .: ةرضاحم ءاقلا ىف اددي هناك نيزر توص ىف دمحأ لاقو

 سبل نأ كشالو ٠٠ عانقا ةلأسم .٠٠ ةداع ةلأسم شم ةلاسملا
 ٠ ةمزال شموهلام ةتفاركلاو ةتكاجلا ٠٠ فظوملا حيريو ٠١ اندلب وج عم بسانتيو . لمعلل رثكأ ةصرف حيتي صيمقلاو نولطنبلا
 . هم و

 : هئودهب ظافتحالل اريبك ادوهجم لذيي وهو ملقلا نو ا
 مارتحالا ٠٠ ةحارلا ريغ ةينات ةجاح هيف امنا ٠٠ اماجيبلاب الاو ةيبالجلاب ةرازولا تج نيفظوملا ناك ٠ ةحارلا ىلع ناك ول -

 اعل نيلخملا
 ٠.٠ ةمرتحملا ةيصخشلا وه مارتحالا : ءوده ىف دمحأ لاقو

 ٠٠ نيمرتحم شم ريتك ةيدنفأ هيف ٠٠ ةيبالجلا الو ٠٠ ةلدبلا شم
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 ٠*٠ نيمرثحم صيمقلاو نوئطنبلاب سان هيفو
 1 يلا م هادا شفاك رق قنعلا ئصتخ هناك ييكزلا لاو

 : ةيضصشملا فالدقي ند يايكلا : هيت لك ىف سكرت هنأ
 اومحتسيب ىللا سانتلا ىنعي : دتحي ادد دقو دمحأ لاقو

 : ؟ ةيصخش شموهلامو ٠+ نيمرتحم شم تاهوداملاب

 ٠٠ جالبلا ىلع شم . ةرازو ىف انه انحأ : سيئرلا لاقو
 1 : دمحأ لاقو

 نديم امكان ةراوولا ف دج اهوياع: نسلك "انف نقل وقناو امل
 .٠ ؟ نولطنبو صيمق سبلت امل هيأ اهيف ** نولطندو صيمق

 رارق ذاختا ةيلوئسم نم ضاقت 3 ا سيئر لاقو
 ايار ىلع قفاوم هيب تزع كلاخ ن لاح لك ىلع -

 ٠٠ قفاوم نامك انأ

* . 

 : هةدادتحا دتشا دقو دمحأ لاقو

 ٠ هلك < عوضولاب ربخ شودنعام 0 ةوعد شولام يلاخ ب

 . ش : هدي ةضيقب هبتكم
 ٠ ىد ىضوفلاب حمسأ نكمم شم انأ ٠٠ دمحاأ ناتسأ ايالا

 ماسظنلاب لالخالا رقأ نكمم شمو ىعاتب ملقلا نع لوئسم انأ

 ىمسر رارق ىنيجي مزالو صالخ ىقبي ٠٠ نولطنبلاو صيمقلاب
 هدك لبقو 50 ايصخش ةرازولا ليكو ع 0 ىبلع وأ

 صيمقلاب ل لخدي فظوم لك ىلع عء ءازحلا عقوأ ىن ١ رطضم انأف

 . ٠٠ نولطنبلاو

 0 و تارظن هينيع ىفو 0 دمحأ متو

 لب



 ليخر ٠٠ هيقاس قوق قلدنملا هشركو . خفتنملا ههجو ٠٠ هلاخ هجو
 ضرآلا المت ةقلدنملا شوركلاو ةخفتنملا هوجولا نم تام نأ هيلا
 ٠ ةرجحتم ةدماج تايلقع نع ريعت هوجو ٠٠ هلوح نم ءامسلاو
 ءادترا نم نيفظوملا مرحت ىتلاو ٠٠ حودمم تلتق ىتلا تاياقعلا
 نأ ٠٠ تايلقعلا هذه ىلع زصتني نأ بجي ٠٠ نولطنبلاو صيمقلا

 ٠ ةيركف ةحبذم ٠٠ ةحيذم اهنا ٠٠ ةريبك ةكرعم اهنا ٠٠ اهلتقي
 ايار لتقي ىأرو ٠ ٠. ةركف حبذت ةركف

 ةماستبا هيتفش ىلعؤ لاقو « هبتكم ءارو نم ملقلا سيئر جرخو
 انا : ةرازولا ليكو تخأ نبا وه همامإ فقاولا نأ ركذتو داع هناك
 ٠ ىفقوم ردقت كوجرأ ٠٠ دمحأ ناتسأ اي فسآ

 ٠٠١ فسآ نامك انأ,: دمحا لاقو 3
 لزن مث .٠0 ةرازولا تاقرط ىف ةعساو تاوطخب راس . هبتكم ىلا دعي ملو ٠٠ هسيئر ىيحي نأ نود ةقرغلا نم جرخو « رادتساو

 ىردي ال وهو ٠٠ ةريطخ ةمهم هءارو نأ رعشي ىهو ٠-٠ ازفق ملسلا
 ىودي ال هنكلو , اهب لعفنم هنا ٠٠ ةمهملا هذه ليصافت طبضلاب
 ةايحلاو ٠٠ سامحلا هردص ىف ريثي اهب هلاعفناو ٠ ٠٠ اهليص فت

 ةيصخش تحت ايوطنم نأك امدنع لدق نم هب سحي نكي مل ءىّش *٠
 اذه نأ هقامعأ ىف سحي وهف كلذ مغرو داجلا روقولا باشلا
 اساسحا سحي ٠٠ هيلع ليخد سامح هنأ ٠٠ هنسامح سيل سامحلا
 ةيصخش اهنا ٠*٠ هتيصخش تسيل ةديدجلا ةيصخشلا هذه نأ ادعي
 ٠ اهب ثيشتم ٠٠ ةيصخشلا هذهب كسمتم هنكلو ٠٠ حودمم
 ٠ هيذعت ىرخأ سيساحأ نم هتاجن ٠ ٠ ةاجناا ةقلحب ثيشتم

 هانا ودا قيم ب ىعاسلا يلوتم يرجو + ةراؤولا نم عرش
 ٠. ؟ هيب دمحأ اي ىسكات برجأ

 : هقيرط ىف ارئاس رمثتسم وهو دمحأ لاقو

 ٠٠0 ةيلجر ىلع ىثما اح انأ *٠ ركشتم ٠١ ال

 أ



 ودي نأ هتعاطتسا ردق لواحي ىهو 2 هيمدق :ئلع دمحا راسو
 وه هنأب هسفن عنقي نأو ٠٠ .احرم « اًئيرج . الئافتم . اقلطبم اباش
 عضوو 2« ةرجألا تارايس فقوم ىلا لص نأ ىلا ٠٠ باشلا اذه
 * يامساا اي ةريزجلا ىدان : قئاسلا ىف حاصو ٠ اهادحأ ىف ةهسفن

 حملو +- 'ةريزجلا ىدان ىلا قيرطلا ىف ةرايسلا تقلطذاو

 رضق ىربوك قوف نونج ىف اهب صقارتيو ابسف دوقي اباش دمحأ
 هنأك -© ءىش نهم هينيعب برهد هنأك «٠ ةفيرسب ةسارب واعاو 55 لدنأا

 ىذلا باشلا ءارو ولو ةيلو ىاهتتملو داع مث ٠ ٠ حودمم ىأر

 هسفن روصتو ٠٠ ؟ ابسف هسفنل ىرتشي ال اذامل ٠*٠ ابسفلا دوقي

 >1 هرعش تالصخ ريطيو هردص طبخي ءاوهلاو +٠ ابسقلا دوقي
 ىزتشي ال اذامل ٠٠ ؟ ايسف اذامل نكلو ٠١ ابسف ىرتشيدس , معن
 1 ٠٠ ةرايس ىرتشيس معن ٠٠ ؟ ةرايس

 هناك ىدانلا ظحالم ىلا رظنو :* ةريزجلا ىدان باب مامأ لزنو
 ناكو . ىدانلا ظحالم مامأ رم املك امئاد كبترد ناك دقل ٠٠ هادحتد
 نلو « مويلا كبتري نل هنكلو ** ؟ هلهاجتي مأ هييحي له ٠٠ راتحر
 : هفتأ فرط نم لاقو « ةيحتلاب هدي عفرو ٠٠ هييحيس .٠٠ راتحي

 ٠ ضوع اي كيزا

 نم نيدفاولا ضعب عم ثيدحلاب لغشنا دق ناك ضوع نكلو

 + ةيرلط .فوي ملو + دمع ةعش نقلا اةلتكي. مل + ىدانلا ءاضعأ

 ىللا ةيدؤملا تاجردلا دعص مث 2 راتهتسا ىف و هدفت دمحأ زهو
 لخمي. نأ لبق اليلق فقوت مث ٠٠ ٠ ةحايسلا ضوح ىلع ةلطملا ةفرشلا
 ٠ ؟ ةريهش كانه دجي له ٠* ةفرشلا ىلا

 ٠ تاذلاب مويلا اذه ىف اهاري نأ دوري ال هنأ

 هتيصخش راهنتس ٠ ٠ اهمامأ راهنيسف اهآر ول هناك سحأ .
 هتيصخش ىلا دوعيس ٠+* هحاضفتس ٠٠ هفشكتس ٠*+* ةديدجلا
 ٠٠ ةهكئاتلا . ةدوطنملا ةميدقلا



 ٠١ مدقتو « راتهتسا ىف ةيناث ةرم هيذتك زهو

 لرخ" ةيرشتلا ءانضعالا ىلا نيكني ةفرشلا ةيلي نع كقوو
 هتماقو ٠٠ ةرم لوأل هسفن مهل مدقي هنآك نيتتباث نينيعب ٠ دئاوملا

 هنولطنمو ٠ نشخلا ضيرعلا هردص نع حوتفم هصيمقو « ةليوط
 ٠ هرعش نم تالصخ ريطي ءاوهلاو ٠ هترصاخ لفسأ ىف قلعم

 ٠٠ نامورلا لاطيأ دحأل ليمج لاثمتك ادبف
 | 2 انه تسلا رئي نا 4« رن نمسا
 امثاد ىنمت ىتلا ةاتفلا ٠٠ نيمرج حمل , ضوحلا ةفاح دنعو

 ٠٠ اريصق انولطنب ةيدترم «٠ باتك ىف ارقت ةسلاج ٠٠ اهلكأي نأ

 نيتقدقدلا اهيقاسس قوف نم برهي نأ لواحي هنأك ٠٠ ادج اريصق
 اهمامأ نيتدورفملا

 هو روكا ادق الا هنت

 نيفتلم تانبلاو نابشلا نم ةلش ىلع اتطقس ىتح هينيعب راد مث
 دقو ٠٠ اهؤاقدصأ ٠٠ ةريهش ةلش مهنا ٠٠ دئاوملا ىدحا لوح

 مهردتعي امئاد ناك هنكلو , اريثك مهعم جرخو , اعيمج مهفرع
 ٠٠ ؟ اذامل ىردي ال ٠٠ هءاقدصأ ادبأ مهربتعي مل « ةريهش ءاقدصأ

 هيقاسا قوف رسكتي هرصخو « ةئيطب ةعساو تاوطخ ىف راسو
 مدقتو ٠ سدسملا لمح هيترصاخ لقثي « نقيلا ةاعر لاطبأ دحأ هناك
 وهو «٠ حاصو . هيتفش قوف ةريبك ةماستباو « ةلشلا دارفأ نم
 : همساب مهتم الك ىيحي نأ دمعتي

 ىده ٠٠ تفرم ىللاه ٠٠ ىلليث ىاه ٠٠ فوؤر اد كيزا
 58 ٠٠ نسح

 امئاد هنم راغد ىذلا قيدصلا ٠-٠ ىريخ تحدم ىلا تفتلا مث

 دجي نأ امئاد عيطتسي هنألو « هلمع ىف هحاجنو هقالطنا نم راغي ٠٠

 ٠٠ هلثم قلطني نأ عيطتسي هنا ٠*٠ ؟ هنم راغي اذامل ٠٠ هلوقي ائيش

 هيلفد نأ عيطتسيو « جترطشلا ىف ةرم هيلغ دقو ٠٠ هلثم ثدحتدو

15 



 ريكا هدا تتديتومي ا ل درك نات
 ٠ انتشحو ٠*٠ تحدم اي كيزأ

 رنا ٠*٠ ةشهد ىف هيلا نورظني مهو . هتيحت ةلشلا دارفأ درو

 ىلوآلا ةرملاو , نولطنبلاو صيمقلاب ٠ اهيف هنوري ىتلا ىلوأآلا ةرملا
 ايف ودم .شلا ىلوالا ةرملا + «قالطنالا ذيب اهيق ميديجت ىتلا
 اوردق مهناك اعيرس مهتشهد اويحسو ٠٠+ مهنم دحاوك 2 مهلثم

 ا مهناك: ةيزسمت ةملكي هيلا ىقلي نأ مهنم دحأ لواحي ملو انكي هستلاح

 ++ هينفتا وعي نأ لواحي#ثا“ ا وكره
 مث ٠٠ مهتوعد رظتني نأ نود مهنيب سلجو .ادعقم دمحأ دشو

 ٠ هسقن نيبو هنيب مستباو «٠ ةرظن اهيلع ىقلاو نيمرج ةيحان تفتلا
 دخلا دنع ةقلق "اةيدخ ا لفكم :فوؤز :لاقو
 نوكتام ىز ٠٠ صلاخ طيسب ةيجراخلا ةرازو عاتب ناحتمالا

 : ٠ ىئادتبا ةسردم ىف

 ٠٠ ؟ ةيجراخلا ىف نيعتتاح تنا : الئاق دمحا هيلا تفتلاو
 ٠٠ هللا نذاب : فوؤر لاقو
 ٠٠ ؟ هيل : ةطاسب ىف دمحأ لاقو

 ٠٠ نيمرج ىلع ةرظن ىقلاو داع ٠ فوؤر در عمسي نأ لبقو
 ةليسلا ىف نيفكا نياع ااناو رستم لوط نأل :' ةقرؤرلاقو

 ش ٠ ىسايسلا
 ٠٠ 0! 6؟ ورك شم ٠** هرب رفاست ناشلع : دمحأ لاقو

 : دمحأ ىدحتل ةشهد ىف فوؤر لاقو

 ؟ عنام كدنع ٠٠ ةيجراخلا ىف ىقبا ىنا ىواغ ىنآل امنا ٠٠ ال

 اهارو نوكي ةلغش . راتخي مزال دحاولا لصأ : دمحأ لاقو
 مهثا الا فده شموهلام ةدجراخلا ىف !ولغتشيب ىللاو ٠٠ فده
 * هرم اورفاسن

 ىقلا مث « ثيدحلا ىف هقالطنال هسفنب بجع1 هناك دمحا مستباو

 ْ ١
 + هس سمشلا ئئقطتاالو



 2٠0٠ نيمرج ىلع: هينيع. فرط نم ةرظن

 كقده ىل لوقت حمست : دمحأ ىدحتن قاض دقو فوؤر لاقو

 ٠٠ ؟ تاشاعملا ةراذا ىف ىللا كتفيظو نم هيا
 : ةطاسب ىف دمحأ لاقو

 ٠٠ اهبيسأ زياع هدك ناشلع :٠ فده شاهلام
 : دمحأ نم رخسي نأ لواحي هناك تخدم لاقو
 ٠٠ ؟ ىقب فده اهل ىللا ةلغشلا هياو.ل

 8 هاا الب هيفتك زهي وهوا دمعأ لاقو

 1 - ييجلا هع فرب ردي اق

 ىف نيسعتا انأو « 000 حتفا بيط : فوّؤر لاقو

 ٠٠ كذنع لكآ ىجآ ىقبأو' 03 ةيجراخلا

 لوف شولكايب ام ةيجراخلا عوقب : نتهي نأ نود دمحأ لاقو

 يتيسر القار الرع ل ىدنسم ىلع ةأجف هيديب طبخ مث

 ٠ مكنذا نع : لاقر + اقربع اندكن هرب نع

 نيمرج سلجت ثيح ىلا ةعكستملا ةعساولا هتاوطخب ناسا مك

 نطل مهنويعب هتوعيتي ةلشلا دارفأو

 نيمرج اهيلا سلجت ىتلا ةدئاملا قوف هيدي اتلكب دمحأ زكتراو
 ةشاعترا هيتفش نيب شعترت تاملكلاو لاقو « افقاو لازي ال ىهو

 : :. هيلع ةديدج ةقاش ةلواجم لواحي هناك ٠ ةفيفخ
 ٠١-. ؟ هيل كدحول ةدعاق ىتنا

 ةشهد ىف تمستباو ., باتكلا قوف نم اهسار نيمهرج تعفرو

 ةيبرعلا اهتجمهلا ىف تلاقو 2 دمحأا يا اهانيع ةيدطصا ايوده

 ةيياوصلا / قوف شعترت لازت ال تاملكلاو دمحأ لاقو

 6 ؟ ىكينع+ ىنيروت ىحمشتا -
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 ٠٠ ؟ هيل : عستت اهتماستباو .تلاق

 زياعؤ ٠٠ ىبحتب مزال ىقبي ٠ كدحول ةدعاق ماد: ام نأل : لاق
 لصو هنا ىل ايهتم ؟ ٠*٠ ةجرد ىأ لصو كبح ىكينع ىف فوشأ
 ٠* ٠ 05 نيعبرأو دخاو ةجرد .

 اهترارح ةجرد سسحتي هناك اهنيبج ىلع هدي عضو مث
 ٠ ىوق دراب بح هد ٠٠ ال ٠٠ هدك ىنيرو : الئاق درطتساو

 ٠ اهدحول دعقت بحتب ىللا ىه ٠٠ كتبيخ اي : ةكحاض تلاقو
 ىثمتا. ىموق بيط ٠٠ ةبيخ انأ : هتفقو ىف لدتعي ىهو لاق

 . * اياعم

 < اياعنم كتقأش ةريهش هله : اهيدي نيب باتكلا قلغت ىهو تلاق
 ٠٠ ! ىتخأ كنا اهل لوقإ اح : لاق

 عوق كحدودا كنان هد: ++ هلك هزادنا  ةكحابس نيمرح تلاقو
 | 0 ٠.٠ لاعت

 دكادزي ريضقلا .اهنولطتيو *٠ هبيناجب تراسو ةفقاو تماقو
 ٠٠ مهنويعب امهنوعبتي ةلشلا' دارفأو ٠٠ اهيقاس قوف نم ابوره
 : امهءارو فوّور حاصو ٠٠ اليوظ اريفص هيتفش نم مهدحأ قلطأو

 202 ة٠٠ دمحأ اي فدهلا ىلع بساح

 نلغي هناك ٠ هديب مهل حولي هعارذ عفرو . مهيلا دمحأ تفلاو
 2 ٠٠ هسفن ىلع هراصتنا ٠٠ هراصتنا مهمامأ

 نأ لواحي وهو ٠ ىدانلا بعالم .ىف نيمرج .بناجب دمحأ راسو
 راتخي الو ٠٠ ءىش همهي ال ٠٠ ائيرج.*٠ اقلطنم +٠ احرم ودبي
 دلقي ال هنأ ٠٠ ىدانلا نابش هتاكرح ىف دلقي نأ لواحيو ٠٠ هظافلأ
 ليج نم مهنا دقتعي نيذلا نابشلا لك دلقي لب , بسحف جودمم
 ٠٠ همالكل ةديعس ىدبت ىهو نيمرجب ءىجوفو ٠٠ . هتيلقعو حودمم
 !ذه لثم نأ دقتعي ناك دقو ٠** اهبلق لك نم كحضتق ٠*٠ كحضنتو

 نأ حصي ال , غراف , فيخس « هفات مالك , نآلا هلوقي ىذلا مالكلا .
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 مالكلا اذه ىوتسم نع هسفنب عفتري ناك ٠٠ هعمسي نأ الو , هلوقي
 ذخايو تانبلا. بجعي ىذلا ىه هفاتلا مالكلا نأ ىدبد نكلو ٠٠

 هنأب هصعنقت ٠ هدعست اهتاكحضو ٠+ كحضت نيمرجو ٠٠ نهبولقب.
 نيمرج نأ سحي ىهو ++ مدلا فيفخ ٠ احرم نوكي نأ عيطتسي
 هيف ىسني نأ عيطتسي ملاع ٠٠ ديعب ٠* ديدج ملاع ىلا اهعم هذخآت
 ٠-٠ هقرؤت ىتلا هسيساحأ ىسنيو ٠٠ هباذع ىسنيو ٠٠ هسفن

 -فلوملا "نعلم طن ةنكاقلا ةففضلا :ةزجتشلا ىلا الطوو
 ةرجشلا عذج ىلع اهرهظ ةدنسم ضرألا ىلع .نيمرج تسلجو
 لوط هتيشم ىللا دق ةدراهنلا ىنتشم تنا ٠٠ -ةهدك ةيافك : تلاقو:

 "٠ ىرمع

 : اهيناجي سلجي ىهو لاقو '
 ٠٠ لوط ىلع اياعم ةدشام ىلضفتاح ىتنا
 ٠٠ بعتت : كحضت ىهو تلاق

 : اهادحتي هناك هينيعب اهيلا رظني ىهو لاق
 ٠٠ لوالا بعتي اح ىللا نيم فوشناح
 كيسييدي اةيدك نقر .نخرألا يلع ىقظشاو:.,..ةدشاع دع م

 ٠٠ ةداسو امهنم ذختيل , هسأر

 ٠٠ ؟ نيمرج لبقي ال اذامل ٠٠ ةركف هل ترطخ ةاجفو
 ش ٠٠ نآلا اهلبقد
 الو « ةلبقل ضفتني ال هبلق ٠٠ اهليبقت ىف ةبغرب سحي ال هنكلو

 نوكي ال ادقو نيمرجب اهيف درفني ةرم لوأ ىه هذه نأ مث 7 دسجأ

 نكي مل ىل ىتح ٠ الدول نكلو 5: ايهليبقت لواحي تا وثالا نه
 نابشلا لك نا ٠٠ ؟ ةواقشلا درجمل اهلبقي ال ملف : اهليبقت ىهتشي
 انابش ىأر هنا مث ٠*٠ تقولا لتقو « ةواقشلا درجمل تانبلا نولبقي
 ةاتف تاذلاب نيمرجو ٠٠ فلوجلا بعلم ىف تاّيتف نولبقي نيريثك
 ٠٠ نايشلا لك اهلبقي ةلهس
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 ةرهاس تناك ةيخاص ةلفح هلا فصت اهنأ ++ ملكتت نيمرجو

 ىتاي اهتوص ٠٠ هلوقت ام امامت عمنسي ال هنكلو ٠٠ سمأ ةليل اهيف
 اهيبذجيس ٠*٠ ةلبقلا عورشم ىف روصحم هركف لكو +٠ ديعب نم هيلا
 اهريتحتسقت هد قرف اهلبق ول. :٠ 9/-:+ .اهدخ قوف اهليقو» بيل
 نيقلطنملا نابشلا نا ٠٠ هنم ترخس اميرو ٠*٠ لايع.: ةلبق نيمرج
 م دلع قرف امتارز“  اهدخ قواك مرج نولي

 ٠ ملكتت لازت ال نيمرجو
 “٠ اهلبقي 'نأ بجي

 ٠ ملكتت لازت ال ىهو ٠٠ 'نآلا

 !ذامل 2500 ٠٠ اريثك ملكتت اهنا
 عيطتسي نل هنا ٠٠ اهتكسي نأ بجي ٠*٠ ادهي ىتح اليلق تكست ال
 ٠٠ ١ اهلبق اذا الا اهتاكسأ

 اهبذجرو « اهرعش ىلع ضبقو هدي دم ٠٠«تامدقم الب ٠١ ةاجفو
 ىلا تعفترا دق ءامدلاو ٠٠ اهيتفشب هيتفش قصلاو ,٠ فنعب هيلا
 اهيتفشي عنصي اذام ردي ملو ٠٠ ةعرسب ددرتت هسافنآو ٠٠ :ههجو
 ىردي الو “٠ يلا ٠ هيتفش نيب امهو

 ٠ طغضلا اذه هب ىدؤي نيأ ىلا
 نك نم افرض قس اخ وكلا ىذا نتي نحب نيهرخ تكفادكو 1

 ىهر تلاقو ٠٠ ةاجافملا نم ةروهبم اهسافنأو , ةسلاج تلدتعاو
 ٠٠ ؟ هدك لمعي دح ؟ دمحأ اي هد هدأ : اهرعش تالصخ ىواست

 7 كاتيا :ىرادي نأ لواحي 2 ةقزمم تاملك ىف دمحأا لاقو'

 نامز نم مهدك لمعا ىسفن ناك انا : انقتحم لازي ال ههجوو
 ٠ صلاخ ميشغ ثنا امنا : ةرسكملا ةيبرعلا اهتجهلب تلاق
 هعاسضب اهينيع مامأ بلقت هناك ' اهينيع لكب هيلا ترظنو

 ٠ كملعا اما لاعت : ةارج ىف تلاقو ةيرغم ةنيمث
 ٠ ههجو نم اههجو تبرقو + قفرب هردص قوف اهردص تقلا مث

 فأن



 تطقتلا مث ٠٠ رائلأ هيف خفنت اهناك هلوح فوطت ةنخاسلا اهسافناو

 ٠١ اهينيع تضمغأو ٠٠ اهيتفشب هيتفش
 ٠ نيتحوتفم نالازت ال هانيعو
 هباصعأ ىف ىرست اهسافنأو « هيتفشب ناثبعت اهاتفشو
 عقي هناك ٠٠ اديور « !ديور ** هينيع قوف طقست هنوفج تادبو

 ٠0 يذل ردخم ريثآت تحت
 ٠٠ حودمم ىسثيو * ٠ فلوجلا بعلم ىف هنأ ىسني: “٠ ىسني هنا
 ٠٠ ةفيدقلا هتيصخشو « ةديدجلا هتيصخش ىسنيو
 ٠*٠ نيذل ردخملا ٠0 دمحأ هنأ ىسنيو

 ٠٠ ىدعتبت ال ٠٠ ىنع ىفكت ال ٠٠ ردخملا نم اديزم
 ٠٠ لعتشي هنكلو ٠٠ ةئيطب « ةئيطب ٠٠ هدسج ىف ىرست رانلاو

 ةوقب هيلا اهمضو ٠٠ اهرصخ طاحأو دمعت الب  هيعارذ دمو
 ضمغم ىهو هقرعي ٠* هقيرط نآلا فرعي هنا ٠٠ ةوقلا نم اديزم +*٠

 ْ ٠٠ نايسنلا قيرط ٠٠ نينيعلا

 ذخآي نأ لواحي ٠٠ هتدقر ىف كرحت مث « هيلا اهطغض نم دازو'
 ٠٠ نيمرج هنع تدعتباو ٠*٠ شكاو ٠٠ رسشك#

 ىلا اهديعي نأ لواحي « هيعارذ اهيلا اذام , اسلاج لدتعاو
 .ىلا ةجاح ىف ٠٠ كيلا ةجاح ىف ىنأ ٠٠ ىدعتبت ال ٠٠ ال “٠ هردسح
 ٠٠ انه لك

 لوألا سردلا هي +« وذك ةيافك + ةكشاتش نيمرجن تلاقو
 ١ : اهنع برتقيو « ةهينيعب اهلكاي وهو دمحاأ لاقو
 ٠٠ نات ىنيمهف ٠١ شوتمهف اه -
 ٠٠ ال : ةفقاو موقت ىهو تلاق
 ٠٠ ىبغ ىلصأا : لاق
 ٠+٠ ! نيذل امنا : تلاق

 فو



 ةعطق هناك « لاعفنالاب عملي ههجوو « اهبناجب افقاو دمحأ ماقو
 + لاقو + ناتلاب ةروهصم نمحألا سافتلا قه

 :+ 4 ةليللا هيآ ىلمعت اح ىتنأ
 ٠٠ نيذل ضيرع ليوط باش لباق اح ةليللا !! ةليللا : تلاق

 ْ ٠.* ىلوأ ةنس ىف هسل
 ٠٠ ؟ ماك ةعاسلا : امستبم لاق
 ٠ صنو ةعست ةعاسلا : تلاق

 ٠ ؟ نيف : لاق
 1 ٠ ؟ ةيبرع كدنع تنا : تلاق

 كلمي ال هتال هيدي نم تعاض اهلك ايندلا ناك دمحأ سخآأو
 نأ هقح نمو « باش هنا ٠٠ ةرايس ىرتشي نأ بجي ٠٠ ةرايس
 : :ضصقتلاب هتعاسحا يزاول امستيم- لاقزت “<٠ ةرايس' ةيدل :نوكت
 ْ : ةرايسلا صقن

 لوأ ىف نيصصرتم نيفقاو .مهيقالت * ٠ تايبرع رشع. ىدنع
 ٠٠. ١ انعاتي عراشلا

 ١٠٠!؟ هردك شم ٠٠ ىسكات كدصق : اهيتفش ىولت ىهو تلاق

 ٠٠ -نويأ : هسأر ءىطاطي ىهو لاق'

 ٠٠ سابال ىف لباقتن ىقبن ٠٠ شعقني ام : تلاق
 وهو ٠٠ ةحابسلا مامح ىلع ةلطملا ةفرشلا ىلا نيدئاع اراسو

 ردخملاب هنقحت نأ اهيدجتسي هناك ىرخأو ةوطخ لك نيب اهيلا رظني
 ريثكلاب هدعت اهناك ةمهن تارظن .هيلا رظنت ىهو ٠ ٠ ذيذللا ردخملا ٠
 ةجاح ىف احيصأو . دا نع اطيب اميل ا قوم حو دالكو

 | : مالكلا نم نشكا وهيه ىلا

 همامأ دجيل ةاجف هسار عفرو ٠٠ ةحابسلا مامح نم ايرتقاو
 ناتءولمم نانيع ٠٠ نيمرج نيبو هنيب اهينيع لقنت ةفقاو ٠٠ ةريهش
 موللاو ., بجعلاو 2 ةشهدلاب

 فر



 ةفينع ادي نأك سحأ ٠٠ قطني نأ عيطتسي ال اهمامأ فقوو
 ٠٠ هيلآ ةجاح ىف ىه مون ٠٠ قيمع مون نم هتزه

 ٠٠  ملكتت الو هيلا رظنت ةريهشو

 : اهناسل قوف رثعتت تاملكلاو . كابترا ىف نيمرج تلاقو

 امهدحأ اهيلع دري ملو ٠٠ مكقبساح انأ ٠٠ ىقب ىاب ىاب
 قوف نم برهي ريصقلا اهنولطنبو ةعيرس تاوطخ ىف تراسو

 ٠ * اهيقاس

 ثحبت اهناك دمحأ هجو ىف رظنت لازت ال ىهو ٠ ةريهش تلاقو
 ٠٠ دمحأ اي كتايح ىف ةيقبلا : هفرعت ال ديدج ناسنا نع هيف

 برضو هرصخ ىنثو « هنولطنب ةفاح ىف هعباصأ دمحأ كبشو
 : ضرألا ىلا رطظذني ىهو لاقو لامو طخس ىف 2, همدقب ضرألا

 ه٠ <شثتم ل

 ام ٠٠ ريخلاب تعمس امل هيا لمعأ ةفراع شتنكام انأ : تلاق

 ٠٠0 دوجوم شم كنا ىل اولوقي امياد اوناك ٠ نوفيلتلا ىف
 ديري الو ٠٠ مالكلا اذه عمسي نأ ديري ال هنا ٠٠ رفزي ئهو لاق

 هيخأ ىلع ءاكبلا نم عبش دقل ٠٠ تام دق هاخأ نأب دحأ هركذي نأ .

 ٠٠ ىسني نأ ديري هنا ٠*٠ .ىفك ٠٠ ىفك ٠-٠ هيلع نزحلاب قاض ٠٠

 نيب نم لاقو ٠٠ ةديدجلا هتيصخشو . ةديدجلا هتايح شيعي نأ
 ٠٠ ركشتم : هنانسأ

 ٠٠0 ناقهز ٠٠ ةجاح الو : هئاذح زوبب ضرالا رفحي ىهو . لاق

 ٠٠ ىشمتاب تنك ٠٠ هؤيأ : دورب ىف لاق

 "ع



 ٠ ادفلا ىلع ىنينتسم ىتاوخا نامز ٠٠ حورأ مزال ٠٠ ال : لاق

 ٠٠ ناوقيروأ
 ٠٠ دمحأ : هءارو تحاصف « دعتبي نأ مهو , هرهظ اهل نادآو

 ٠ معن : للم ىف لاقو اهيلا تفتلاو

 ٠٠ ىرطاخ ناشلع ٠٠ كسفن نم كلاب دخ : نانح ىف تلاق
 له ٠٠ ؟ مالكلا اذه هل لوقت اذامل ٠*٠ ةشهد ىف هيبجاح عقرو

 ودبي له ٠* ؟ نونجم هنأ هيلع ىدبي له ٠+ ؟ ضيرم هنأ هيلع ىدبي

 صيمقلا ىدتري هنأ هتظحال ام لك نأ مأ ٠ ؟ ديدج ءىش هيلع

 هيلع ظحلت ملو .. تاظحل ذئم هغم :تناك نيمرج نكلو “٠ نولطنبلاو
 هلاب ذخاي نال ةجاح ىف سيل ىداع ناسنا هنأ ىلع هتلماع ٠٠ اًئيش
 ةريهشك ةدقعم تسيل ٠ ةحرم ةطيسب ةاتف نيمرج نأ ٠*٠ هسفن نم

 ىلع دري ملو ٠٠ اهعم هدقعت نأ لواحتو ٠ ةدقعم ةاتف ةريهش ٠٠
 ٠0 'ةريهش

 تاوطخ ىف ريسي نأ لواحي ىهو دعتباو ٠٠ هرهظ اهل ريدي داع
 ٠٠ كابترالا نم لخت مل هتاوطخ نكل ٠٠ ةئيطب ةعساو

 : ىسكات ةرايس بكرو ٠ ىدانلا نم جرخو'
 ٠٠ ديشخالا عراش ٠+ ىطسا اي ةضورلا
 ديري ٠٠ ديري ام نآلا فرعي هنا ٠*٠ امهاس ةرايسلا ىف سلجو

 رمع ىف شيعيو ٠٠ هتيصخش لكو ٠*٠ هرمع لك ىسني ٠٠ ىسني نأ

 ٠٠ ىسني نأ بجي ٠٠ ثدح امهم ٠٠ ةديدج ةيصخشو ٠ ديدج

 ٠٠ ةريهش ىسنيو ٠٠ هفطاوع ىسني نأ رطضا ىلو

 شوهم هرعشو 2« هردص نع فشكي هصيمقو 2 تيبلا لخدو
 ةيجراخلا ةلاصلا ىف تاسلاج هماو هتاوخاب ىقتلاو ٠٠ هسأر قوف

 ٠٠ عزفم ليقث نزح نهيلع ميخي « داوسلاب ت
 ىف هاديو لاقو « ةماستبا هيتفسش نيب قلعو نهيلا رظنو

 : هيترصاخ



 ؟ ةدراهنلا شوتجرخام متنا , هدك نابرغلا ىز نيدعاق مكلام
 ٠٠ شانجرخام ٠٠ ال : ضاعتما ىف ىفيف تلاقو

 ٠٠؟ ىد ةدوسلا ةدعقلا ةرخآ هيا مهفأ زياع انأ : دمحأ لاقو

 ٠٠ تيبلا ىف دعاق دح فوشا زياع شم ةركب نم

 21415 نسحأ ان نيعمرألا "توفي املا نفي شعم
 نيسمخ شنوكيام هيل 2 ؟ نيعبرالا ىنعمشأ : دمحأ خرصو

 ٠05 موي نيرشع .توفي امل لصحيب هيا مهفا ىدب انأ ٠٠ ؟ نيتالت الاو

 حودمم توص تعمس اهنأك ٠ عزف ىف مألا انيع ,.تعستاو

 اديأ درت الأ تملعت دقل ٠٠ درت ملو ٠٠ حودمم اهمامآ ىرت اهنأكو

 ٠٠ ةيناث ةرم تومي ال ىتح حودمم ىلع
 ٠٠ ىهدك لمغتب اهلك سانلا ىهأ : ةليبن تلاقو
 اونمؤيبو , تاجاح اولمعيب ٠٠ نيلفغم سانلا : دمحأ رجفناو

 الاو , هيل اهولمعيب مه مهسفنأ !ولأسي ام ريغ: نم ٠ تافارخي

 الاو نيعبرا اهمبسا ةجاح شفرعا ام انأ ٠٠ ؟ هيل اهيب اونمؤيب
 لوط اهحورتاح ءرشم ٠ هركب ةيلكلا حورتاح شم.ىللاو «٠ نينسمخ
 ٠٠ هلوح نم ةلئاعلا تتكسو ٠٠ اهرمع

 ةهءارو بايلا قلغأو 2 هتفرغ لخدو « ةيبيصع ىف ديحأ اطخو

 نأ لواحي هناك ٠٠ ملأ ىف دهنتو ٠* دعقملا ىلع هسفن ىقلأاو ٠٠

 رود ْنِم حيرتسيل ٠٠ حيرتسيل ٠٠ اريبك اباذع هردسح نع ىقلي
 ٠٠ اهلك ةادحلا نم حيرتسيل ٠٠ هليثمتب موقي

 تاحشتم ةيكدو تاتماص م ةلاصلا ىف تاعمتجم نهمأو تانبلاو

 نهيف ريثتو ٠٠ فنع ىف نهسوؤر قرطت دمحأ تاملكو ٠٠ داوسلاب

 ٠٠ امالستسا مث ٠٠ افوخو ٠+ ةشهد

 اهنا 75-5 ىنايبلا ىلا نولاصلا ةرجح باب لالخ نم رظنت ىليلو

 بتك ٠ ٠ ةنس دعب الو ٠٠ نيعيرألا دعي ال *٠. اهعياصأب هسمت نأ
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 اهلالخ اهيلا ليخ تاظحل اهيلع ترم دقو- ٠ هنم مرحت نأ اهيلع

 هيلع فزعت نأ ديرت تناك ٠٠ ىنايبلا ىلع فزعت مل نا نجتس اهنأ
 . بطاخت نأ ديرت ٠٠ اهئاقش نع ٠٠ اهتعول نع ٠٠ اهنزح نع ربعتل
 ٠٠ ءامسلا ىلا ملس برقآ ىه ىقيسوملا نا ٠٠ ىنايبلاب حودمم
 ٠٠ قنايبلا ىلع فزعلا نم اهنومرحي اذامل ٠:. ءامسلا ناكس ىلاو
 را "٠ صقرو ٠٠ حرف نع ريبعت درجم ىقيسوملا سانلا ربتعي اذال
 ,ىسألاو ٠ نزحلا نع ٠*٠ ةيناسنالا فطاوعلا لك نع ريبعت ىقيسوملا
 ش ٠٠ ٠ توملاو « بحلاو

 ارا يلا واو رم
 ففزمتو'** وئايبلا ىلا سلمتو < ]ل اح ٠٠ نآلا موقت نأ ددرت

 ٠ اهتعول لكو . اهنزح لك ضفنت نأ ىلا ٠٠ فزعتو
 نآلا ٠٠ نآلا 0.٠

 . اهنزحب قئتخي اهبلقو .٠٠ ةجنشتم اهعباصأ نا
 ٠.٠ اهلها ٠٠ ىنايبلا ىلع فزعلاب اهل اوحمسي ْنل مهنكلو

 فزعت ىنايب دجت نيأ فرعت ىهو ٠٠ مهلك سانلاو ٠٠ ناريجلاو

 0 فزرعتو ٠٠ بسه ذتلسو

 ٠ اهيتنجو قوف اهعومد ترمهناف , ةتوبكملا اهفطاوع اهتقنخو
 ٠٠ ءاكبلا اهاتكراشف ٠٠ امهتخأ عومد ةليبنو ىفيف تأرو
 ٠٠ فيعض توص ىف تلاقو « اهيدي نيب اهسأر مألا تقلأو

 0 7 : سيق ءارو نم رداص تؤص هناك

 ةفراع ان ٠٠ ىدغتن انولخ ٠٠ تانب اي مكوخأل وهدنا اوموق .
 ٠. ؟ هيل نيشياع الاو ٠٠ ؟ هيل لكانب

 ؟ال
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 ٠0 لاخ حودمم دعقمو ٠١ ءادغلا ةدئام لوج ةلئاعلا تعمتجاو
 :تيبلا ىف ميقا ربق هناك ٠ * دحأ هيلا رظني الو ٠٠ دحأ هيف'سلجي ال

 مهقابطأ ىف ةاقلم مهنويعو ٠٠ ملكتي دحأ ال ٠٠ نوتماص لكلاو
 ٠ مهتارظن نولكاي مهنأك ٠٠ رخآلا ىلآ رظني دخاأ ال ٠٠

 قلغأو ٠ هتفرغ لخدو . ةهكافلا لوانتي نأ لبق دمحأ ماقو
 ش ٠٠ هيلع اهياب

 ناك ٠ ىجراخلا وهبلا ىف نهمأ لوح نففتلاو تانبلا تماقو
 اهنع دعتبت نأ ىشختو ٠٠ اهنردب ىف يرخألا ىلع دست نيتك لك
 ٠ +: نزحللا نما عت ال ندع

 نيب ةفقاو ىليل تضفتنا امدنع ءاسم ةعبارلا ةعاسلا تناكو
 راخب نم صلختت اهناك اهتاملك رفزت ىهو تلاقو « اهمأو اهيتخا
 ٠٠ دلبلا ةلزان انا : اهردص المي ليقث

 ٠ اهتارج ىلع اهنائثنهي امهناك ٠ ةليبنو ىفيف اهيلا تتفتلاو
 اهسار مالا تعفرو ٠٠ امهنم لك سفن ىف ةجاح نع تربع اهناك
 نا نود « اهسار تضفخو تداع مث + باتع ىف اهتنبا ىلأ ترظنو

 : اهتخأ هجاو ىف فقت نأ فاخت اهناك فعض ىف ىفيف تلاقو
 ٠٠ حبصلا ىلزنت ىقبتو « هركبل ىنتست شه

 ٠ ! تقولد ةلزان انأ ٠٠ ال : ةدح ىف ىليل تلاقو
 اهناك ٠ بخاص اههجوو ٠ ةيبصع تاوطخ ىف اهتفرغ تلخدو

 ديحولا دوسألا اهبوث ىدترت ةآرللا مامأ تفقوو ٠٠ اهسفن ىدحتن
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 ىلع دوسالا اهبوث نول ساكعنا حملت ملو *' جورخلل هتدعأ ىذلا
 اههجو حملت ملو ٠٠ ارونو ٠٠ اضانيب دادزتف « ءاضريلا اهترشب
 ٠٠ مامحلا نم اهوتل هب تجرخ اهناك « قيحاسملا نم الخ دقو
 اهسفن تدجو ةيرب ةرهزك *' قيمع نزح هترضن ىف ٠٠ ارضن
 ٠٠. الامج دوسألا نوللاو نزحلا اهداز دقل ٠٠ ءارخصلا ىف ةديحو
 ٠٠0 تجضنو ٠٠ نيماع وأ اماع تربك اهناك ٠٠ احتفتو

 اهرئاقغض ىف ةبكسنملا سمشلا ةعنشا عمجت اهعباصأ تدمو
 اهنا ٠٠ اهتآرم ىف اهتروص اضيأ ىرت ال ىهو ٠٠ اهسأر قوف
 ارحب ىرت ٠١ اهسفن لخاد.الا ىرت ال اهنا , اهمامأ وه ام ىرت ال
 نأ ديرت نزحلا نم انابضق ىرتو ٠٠ هنم رفت. نأ ديرت عومدلا نم
 دعت مل ٠٠ نزحلاو عؤمدلا نم اديزم لمتحت دعت مل اهنا ٠٠ اهمطحت
 حودممب قحلتل تومت نأ اهيف تنمت تاعاس اهب ترم دقل ٠٠ لمتحت

 نا نكمي ال ةايحلاو ٠٠ ةايحلا :ديق ىلع لازت ال اهنأ اهبنذ سيلو ٠. ةايحلا ديق ىلع لازت ال اهنا ٠٠ هب قحلت ملو « تمت مل اهنكلو ' ٠0. هي قحلتو تومت نأ ٠* ديحولا صالخلا قيرط ىه اذه نآك ٠ ٠
 ىوقا اذه ٠٠ نكمي ال ٠٠ انزحو اعومد اهلك تحبصأ ام اذا قاطت
 0 : | 2 ٠٠ يشبلا .هلمتحي امه

 سيك اهيف نأ ىلا نئمطتل اهتحتفو « اهدي ةبيقح تفطخو ٠
 ٠٠ ىقب ةلزان انأ : دحأ ىلا تفتلت نأ نود تلاقو , ةلاصلا ىلا تجرخ مث ٠٠ ريغصلا اهدوقن

 ٠٠ هيميف بارش زوج ىل ىرتشا ىتوف ىقبا : ةليبن تلاقو
 ٠٠ رضاح :. ىليل تلاقو

 ٠٠ مزجلا نع هركف ىدخو ::اهنعجش دق اهتخا ناك ىفيف تلاقو
 ٠٠ ىناكيرما بعكب هدوس همزج هزياع

 ٠٠. نشضاح : ىليل تلاقو
 امالك اهناسل ىلع ناك' , كابترا ىف اهتنبا ىلا رظنت مالا تلاقو
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 ضيفخ توص ىف تلاقو « اهينيع تسكن مث . هلوقت نأ نم لجخت
 قلا كرت را ا

 هيا تلمع ىفوش ٠*٠ ةطايخلا ىلع ةرملاب ىتوفو : تاظحل ةايحلا
 < انه ةقوربلا ىك لمعت ىجيت ىقبت أهل ىلوقو ٠ نيتاسفلا ىف

 ٠٠ رضاح :.ىليل تلاقو
 ٠٠ ؟ سولف ىكاعم : مألا تدرطتساو

 ٠٠ اياعم ٠ 'هويأ ::بابلا ىلا هجتت ىهو ىليل تلاقو
 + نلثلاب نشير شا هتاف دنادمتسالا ىلا تزقا لسرت ىف مالا :تلاقو
 ش ٠٠ رضاح : جرخت ىهو ىليل تلاقو
 اهاتخأ اهنم هتبلط ام لك اهسأر نم عاض دقو « ملسلا تلزنو

 ٠ ةقشلا ىلا ةبهاذ اهنا ٠٠ ةبهاذ ىه نيأ ىلا ملعت اهنا ٠٠ اهمأو

 ال اهنا ٠٠ ىنايبلا ىلع اهنزح فزعتل كانه ىلا ةبهاذ ىهو
 .. اهنوعنمي مهنا ٠٠ اهتيب ىف ىنايبلا ىلع' فزعت نأ عيطتست
 ءالؤه لك ٠٠ ديلاقتلاو ٠-٠ سانلاو ٠٠ ناريجلاو ٠٠ اهلها
 نزحلا اهل نوديري امك نزحت ناب اهيلع اومكح دق مهنأك اهنوعنمي

 فزعت الو ٠٠ اههجو نع غابصألا حسمتو . داوسلا ىدترت نأ ٠٠
 اهعقدي ىذلا ىه اهنزحو ٠٠ ىه ديرت امك نزحتس اهنكلو ٠٠ ىنايبلا
 ! ٠٠ قنايبلا ىلا

 ٠ ةقشلا ىلا اهباهذب ةميرج بكترت اهناك سحت ىهف كلذ مغرو
 .دجت نأ ديرت ٠* دمعتت نأ نود « كانه ىلا بهذت نأ ديرت اهنا

 +2 افلا نسكب ساسمتلا ليفت نأ 3 كانه اهسفن
 نأ ىلا نئمطتل « ريغصلا اهدوقن سيك حتفت مل كلذلو'

 كل اي ٠٠ هيف ةقشلا
 ٠٠ اهتاكرح اهيلع

 ديرت ال اهناك ٠٠ كانه اهلباقي' نأ هنم يلطتل ىحتفب لصتت ملو
 ٠٠ ونايبلا ىلع فزمعت نأ وه كانه نه هديرت ام لك نأك ٠٠ هءاقل

٠ 
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 ىلع فزعلا نم رثكآ ديرت اهنا ٠٠ اهسفن عدخت اهنأ ملعت تناكو
 اهفزعت ىتلا ةمغنلا ىه ىحتف نا ٠٠ ىحتف ديرت اهنا ٠٠ ىنايبلا
 نأ عيطتسي ىذلا هدحو ىه ىحتف ٠*٠ ىثايبلا ىلا تسلج املك
 ناب اهعنقي نأ عيطتسي ىذلا هدحو ىه ٠٠ ءايحألا ملاع ىلا اهدري
 نم لجخت اهنكلو ٠٠ ةيح لازت ال اهنأو « ريست لازت ال. ةايحلا
 ٠ هربق ىف هقلقتس اهنأك ٠٠ حودمم بضغتس اهناك * ١ هذه اهتبغز

 تراسو ٠٠ اشاب ناميلس ناديم ىف ةرجألا ةرايسلا نم تلزنو .
 كانه نأي اهسفن عنقت نأ لواحت ىهو 2 نويلبماش عراش هاجتا ىف
 ٠ ةقشلا 'ىلا , اهتدارا مغر اهعفدت اهنم ربكأ ةوق

 تذخار ٠٠ تيناوحلا ذفاون ىلا رظنلاب اهقيرط ىف تلغاشتو.
 ةبهاذ تسيل اهنأ اهسفن عانقا ىف نعمت اهناك , اهتاوطخ ىف اطابتت
 ٠٠ ةقشلا ىلا باهذلا دمعتت الو -٠. ةقشلا ىلا

 ٠٠ ةرامعلا باب مامأ اهسفن تدجوو
 .٠20 اهسفن عادخ ىف رمتستل لاجم اهمامأ دعي ملو
 لجر لوأ هنأك ؛ ةبيرغ ةرظن + باوبلا ىلا ترظنو ٠٠ تلخد

 ىلع تطغضو ٠٠ دعصملا تلخدو ٠٠ ءايحألا ملاع ئف هب ىقتلت
 نآلا رعشت اهنا ٠٠ ةمهاس ىهو ٠ سداسلا رودلاب صاخلا رزلا
 برهتو ٠ حودمم نم برهت ٠٠ برهت اهنا ٠٠ هلعفت امب الماك اروعش
 اهردص نع ضفنت نأ لواحت اهنا ٠٠ عومدلا نبه برهتو « نزحلا نم
 ٠ معن ٠٠ كحضت نأ ٠٠ قلطنت نأ ديرت ٠٠ ليقثلا لمحلا اذه
 ا ا كحضت نأ ديرت
 . بحلا سمهو . ماحزلا بخ صو .« مارتلا زيزاو : تارايسلا
 ٠ كحضلل عمجتي اهيف ءىش الف كلذ مغرو ٠. ةعاذالا ةشودو

 ا دكار اهيف ءىش لك ٠٠ ادبا كحضت نأ عيطتست نل اهناك
 ٠٠ ةايحلا لالطأ اهلخاد ىف لمحت اهناك

 سيك تطقنلاو ٠٠ اهتبيقح تحتفو ٠٠ ةقشلا باب مامأ تفقوو

 ضأ



 هيلا رظنت نأ نود حاتفملا هنم تجرخأو ٠٠ هيلا رظنت نأ نود اهدوقن
 نم اهجرخي حاتفم هناك « حاتفملا ىلا رظنلا نم تلجخ ٠+ اضيأ
 ٠ حودمم عم هيف شيعت ىذلا دادحلا تيب نم ٠*٠ دوسألا اهبوث
 ٠٠ ةقشلا تلخدو

 تفاطو ٠٠ هنم تلخد ىذلا بابلا ىلا اهرهظب ةدنتسم تققوو
 ه6 الا 6 اهلوح اهينيعي

 توملا ناك ٠٠ ةايح انه تسيل +٠ اهلوح كحضي ءىش ال

 ٠٠ لقثأ هحير انه ثوملاو ٠*٠ حودمم توم ٠٠ ناكم لك ىف اهبقعتي
 دوعت نأ ديرت ٠٠ اهتدحو فاخت ٠٠ توملا عم اهتدحويب سحت اهنا
 :' اهتز ىف نهيلا دنتستل :اهماو اهتخأ ىلا

 دعقملاو ٠٠ ةتمايص ناردجلاو ٠٠ اهتاوطخي .فحزت تراسو

 ثثج اهناك باقعأب ةءولمم رئاجسلا ةضفنمو ٠٠ تماص ديحولا
 ٠٠ دوسأ هنول وناديلاو ٠٠ ةتيم ةريغص

 صيمق تأرو . اهيف تلطأو ٠٠ ةديحولا ةفرغلا باي تحتفو
 ناغراف امهناك ٠٠ دعقملا قوف نييقلم ٠ ربماش ىد بورلاو « اهمون
 هذه ىف ادبأ امهسبلت مل ناذللا بورلاو صيمقلا , ةايحلا نم
 ٠ ةقشلا

 كيدطماف + سرا دساو + 'ةقرغلا نع اوسفت تيحتعو
 0 ٠٠ دوسأ ةثول قئايبلا نا ٠١ ىنايبلاب اهانيع

 ٠٠ اهلوح نم دتشي نوكسلاو ٠٠ مامحلاو خبطملا ىلا تلخدوا
 نأ لواحت اهناك , اهيمدقب ضرالا بدت ىهو ٠٠ القث دادزي ءاوهلاو
 ٠٠ ٠ اهلوح ةايحلا جيجض رشنت

 نا ٠٠ وتايبلاب اهانيع تمدطصاو ٠٠ ةلاصلا ىلا تداعو
 ٠٠ دوسأ هثول قنئايبلا

 نول ٠٠ دادحلا نول ٠٠ دوسألا نوللاب ىنايبلا نوغبصي اذامل
 نول ٠٠ حرملا نول ٠٠ ىقيسوملا نولب هنوغبصي ال اذامل ٠٠ توملا

 ضب



 رضخألا ٠٠ رمحألا ٠٠ ضربألا نوللا ٠٠ ةايحلا 3

 ٠ اهفك قوف اهسار تدنسأو 000 دعقملا ىلع اهسفن تقلاو
 : ٠٠ ىكدت نل ٠ * ىكدت نأ ديرت اهنا
 :اماغنا ىكبتل +٠ وناينلا ىلع اهنْوَح 0 انه نلا كءاج قل
 ونادبلا ىلا موقت نأ عيطتست ال اهنكلو
 ىف شيعت اهنأك ٠٠ اهنع تلصفنا دق اهعباصأ نأ سحت ىهو

 هيف سيل فاج ملاع ىف شيعت ٠٠ رخآ ملاع ىف اهعباصأو ملاع
 ىقيسوملا ملاع ٠ * توص هل ملاع ىف شيعت اهعباصأو « ىقيسوم

 30 ٠٠ ىكبت نأ ٠+ ال ٠٠ ىكيت نأ ديرت ىهو
 تبرتقاو ٠٠ اهعومد ىدحتت اهناك دعقملا قوف نم اهسفن تعزنو

 عمجتست نأ لواحت ىهو « ةهئات تارظن هيلا ترظنو ٠٠ ىنايبلا نم
 , ضعبب اهضعب اهعباضأ طغضت تذخأ مث “.٠ اهتدازاو اهتعاجش
 ونايبلا دعقم ىلع تسلج مث ٠٠ اهيديب اهقصلت نأ لواحت اهناك
 ناكل + :دوسا هقول 'ينايبلا نكي مل. ىل. ٠ ”ةرييك ةديهنك ينقت هو
 +« كرداتلاك1 4+ .نوسا هنو نكلو 34: ةيلع..فزعت نا ءاهيلق لهسا
 1+ اقيدرع زم ء وشنلا نيلي: ةنا 2 تولاك + :نزحلاك

 ىكبت نل اهنكلو
 نم حاتفم ىلع ترقنو :٠٠ ةدحاو ةرم ىنايبلا ءاطغ تحتفو

 ٠٠ هيلا رظنت نأ نود ٠ ةدحاو عيصأب مغنلا حيتافم

 “ايدك ةقشلا: المت ٠ ميثي اةنأ هناك + تودح ندضو
 !اهعباصأ تعضوو ٠٠ هعمست الا تدمعت ٠ - توصلا عمست ملو

 :انيزح اًئيطب انحل ٠ فزعت تادبو . ىنايبلا حيتافم قوف رشعل.
 تسحأو ٠٠ اهبلق نم ندص هنكلو « هرايتخا دمعتت مل ؛ نوسلدنل
 ٠.٠0 اهسفن عم ثدحتتو ٠٠ حودمم عم ثدحتت اهنآأ فزعت ىهو
 ركشتو ٠0 ثدحتت اهنا ٠0 ةايحلا عم ثدحتتو ٠١ هللا عم ثدحتتو

 ءاسضيدلا ريفاصعلاك زفقت اهعباصأو ٠٠ ةياكح ىورتو ٠

1 

 ( ؟ يح سمس ءىفطت ال )



 نمحت ىتلا ةلبدلا ٠٠ ىنميلا اهدي عبصا ىف عملت ةيبهذلا ةلبدلاو
 ةايحلا نا ٠*٠ ةديحو تسيل اهنا ٠٠ اهعم ىحتف نأ ٠٠ ىحتف مسا
 ٠٠ ةرمتسم لازت ال

 هناك ٠٠ ابخاص انحل ٠٠ عرسأ انحل فزعت اهسفن تدجوو

 ىلعو ٠ اهتزح ىلع ةرئاث ٠٠ ءىش لك ىلع ةرئاث اهنا ٠٠ ةروثلا
 حودمس ىلع ةرئاث لي ٠٠ ردقلا ىلعو ٠*٠ اهسفن ىلعو ٠٠ اهعومد
 ايندلا ألمت ىهو ٠٠ ةرئاث ٠٠ باذعلا اذه لك هءارو كرتو تام هنأآل

 ٠0 اضبنو ٠ ةايحو ٠ ةجض ةقشلا المت ماغنألاو ٠٠ اهتروثب
 ٠«فزعلا نع :!دبا فقوتت نل ٠٠ فزعلا ىف رمتست نأ ديرت .ىهو
 *٠ اهلك ةايحلا فقوتتسف . فزعلا نع تفقوت ول اهنأ سحت

 ناتجوطا اهانيعو ٠٠ اهنيبج قوف .قثبنت قرعلا نم تارطقو
 فزمعت ىهو ٠٠ اهينيع قوف نادقعم اهابجاحو ٠٠ ناقربت
 نم تالصخو ٠٠ ثهلت اهسافنأو ٠٠ ىرجت اهناك ٠٠ فزعتو
 ٠ تطقش دق اهرهش

 كشاف قف ىتتح فزعلا نع فقوتت نأ عيطتست دعت د ملل اهنا
 اهب سحت دعت مل اهسفن ءاقلت نم ةعفدنم اهعباصأ نا

 ٠٠ ىحتفق لخدو ٠٠ بابلا حتفو

 ٠٠ نيتقفاخ نينيعي اهدلا رظني اتماص اهفلخ فقوو
 ٠٠ فزعلا ىف ةرمتسم لازت ال ىهو
 نأ اهثدحت اهلقع نم ةعطق ٠٠ ثدح دق اًديش نأ رعشت اهنا

 اهتكلو: +٠ ىحتف نوكي دق نابستالا اذه .نآو + .لخد دق اتاسنا
 ٠٠ فزعلا ىف ةرمتسم لازت ال

 هتكارو + ايكو فواداكوك مح نك

 اهيعارذ تعضوو ٠** فزعلا نع اهعياصأ تفك ةدحاو ةردو

 ٠ امهقوف اهسأر تقلأو ماغنألا حيتافم قوف
 نوهوأاتي مهلك رشبلا نأك ٠ ةمخض ةهآ ونايبلا نع تردصو
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 3 موي ىأ ىف ثناك امم رزغأ اهعومد ٠٠ ىليل تكبو'
 هيتبكر ىدحا قوق ضرالا ىلع عكر ٠٠ اهبناجب ىحتف ىنحناو

 اهعم ىكبيداكي ىهو ٠+ اهرهظو اهسأر ىلع هفكب حسمي ذخأو
 : جرشحم توص ىف ددرد ذخأو

 +: قليل ايدول يمر“ ةيانكد < ةيانك ٠ قليل + قيل د
 ىكبت لازت ال ىهو
 نود هردص ىف اههجو تنفدو « هيلا تلامو , اهسأر تعفر مث

 0 مس ا هيلا ورشظنت نأ

 نيب ناك ٠٠ مجحي هنكلو ٠٠ اهليبقتب نامهت هاتفشو ٠٠ اهرهظو
 .. بقت ةيبرد نإ لسمو ال بيدقم انش هدد

 فحزي مث ٠٠ اهسأر قوف نارقتست مث نابرتقت هيتفش نكلو
 هيتفشب اهطقتليل اهعومد نع ثحبيو ٠٠ اههجو ىلا لصيل امهب
 طاقتلا نم نكمتيل هيلا اههجو عفرو “٠ عمدلا نم ةنخاس تابح
 اهلبق. ىهو ٠١ نينّيعلا ةضمغم ىهو ٠٠ ةنخاسلا تابحلا نم ديزم
 نم اهعومد ىلع لخبي هنأك ٠٠ هيلا لصي نأ عيطتسي ناكم لك ىف
 الو ٠١ اهنم !ديزم برشيو ١*٠ اهبرشيف ٠٠ ضرألا ىلع طقست نأ
 رطفني هبلق نأ ٠٠ ؟ لوقي اذام ٠٠ ؟ هتبيبح ىساوي فيك ىردي
 ٠ اهعومد برشي 'نأ الا عيطتسي ال هنكلو. ٠٠ قشني ٠٠ اهنزحل
 ا 1 ٠. ةملستسم ىهو

 اهبرشيل عومدلا نم اديزم هيطعت
 ٠٠ ةايحلا تاسمل اهناك اههجو قوف هيتفش تاسللو
 مك ٠٠ ةهرب هافشلا تددرتو ٠" اهيتفش نم هاتفش تيرتقاو

 اجيجض نوكي نأ ثبلي ال ءودهلا نكلو ٠٠ ةئداه ةلبق ٠٠ تقتلا
 ةمق ٠٠ ساسحالا ةمق ىف اهنا ٠٠ ةفيعض ٠٠ ةفهرم اهباصعأو
 يف امئاد اهنا ٠٠ ةوشتلاب ساسحالاو ٠٠ نزحلاب ساسحالا
 ش . "٠ تايتفلا فعضأ ىه ةنيزحلا ةاتفلاو ٠٠ ةمقلا



 , ةوشنلاك ٠٠ _نيذل فعض ٠٠ اهندي لك ىف ىرسي فعضلاو

 ٍرمعلا ماتت نأ ديرت ٠٠ مويلا اهب سحت امك اددأ هتلبقب سحت مل اهنا

 ٠ ىرخأ ةمق ىلا قلطني اهساسحا كرتت نأو ٠٠ هيتفش نيب هلك

 ٠١٠ هتقو اذه سيل ٠*٠ مواقت نأ بجي نكلو
 تلاقو « هيتفش نع اهيتفش تدعبأو . اهتدارا لك تعمجتساو

 : هنع اهينيع ىفخت ىهو لسوت ىف

 ٠ فورعم لمعا ىنييس ٠٠ شالب ٠٠ ال ٠٠ ىحتف ادال
 + ايت ىلا قارظتتاد اتفقوا“ + اهمانه اهملا وظن

 ٠ ةهرب ىوس مواقت نأ عطتست ملو
 ٠٠ هيتفش قوف اهيتقش تقلأو تداع

 كيل هناك اهلرح نسم اكره يوكو .٠» نمرألا ىلع" اليقتعو
 1: ٠.6 امهفلد

 تالبقلا لك توح ةدحاو ةلبق ٠٠ تالبقلا اهب تدبتساو
 ٠٠ اهياصعأ تأده ٠٠ ءىش لك ادهو

 ٠ ةايحلا تأدهو ٠٠ اهنزح ًادهو

 نيمو ٠ اههجو قوف لطي ههجوو . هعارذ دسوتي اهسأرو لاقو
 +9 حاج هاذع بللوا ندقأ + .ةريذتم ةفاستنا شيش

 ٠٠ ؟ هيا : ءاخرتسا ىف تلاق

 ْ 1 ٠٠ ىمستيا : لاق

 ٠ اهسأر تراداو اهتدارا مغر اهيتفش قوف ةردغص ةماستدا تزفقو

 ٠ اهتماستبا نم تلجخ اهناك ٠ هعارذ تايط ىف اههجو .تادخو
 ٠ ىسرم : عستم هتماستياو لاق

 ةيخرتسم اهتاملكو 2. هعارذ ىف ائبتخم لازي ال اههجوو. تلا

 ش ا : امهقوف مانت ىتح اهيتفش ىلا لصت داكت ال
 'ىنا ىل يهتم :* كحضأ ىازاو مستيا ىازا تيسن انأ

 نو



 تدلوتا ام موي نم ىنا ىل ًايهتم ٠٠ تمستبا الو تكحض ام ىرمع
 ش د دوما ناتيفا مدلل انو

 دمو ٠١ عومدلاب ةلقثم ةباحس هيلع ترم امنآك اههجو رهفكاو
 لاقو ٠١ اهسأر قوف شوهملا اهرعش .تالصخ اهب ىواسي هدد

 كحضلا كملعا ىدتباح ٠٠ ةطيسب : اهنع ففخي نأ لواحي وهو
 ةثالث اهلوط ةحتف كفيافش ىحتفا ٠٠ ىتس اد ىفوش +٠ ديدج نم
 اه٠٠اه ٠٠ اه : ىلوقو ** ئتنس

 ةقبطو قوذخم توص ىف تلاقو أهسأر ثعفر ٠٠ كحضت ملو
 ٠ ىازا تناك ىتلاح اذا شفرعت امتنا : اهيذدع ىف عؤمدلا نم

 ٠٠ ةينات ايذد ىف تحر ىنأ تيشح ** كتم ىللا انأ ىنا ةساح تنك

 لا وع للا نيب دع نابل اج ناش 0 نملك نعول“ تاو
 تنكو ٠٠ تيدلا نييلام ىللا ريتكلا سانلاب الو ىتاوخاب الو ىماب ال
 تيا ادع ناباقلا و هورس هاحا ام ةكانس امر كفا تركقد »ف كف نكفاي

 . ىد مايالا دأ كل ةجاتحم تنك ام ىرمع ٠٠ كل ةجاتحم تنك ٠٠

 دعب اكن: ةيبلاج نيتك, ما قال[ ل ليش اف "دهن كازا نا تسع
 < لأ كل ليضيف اهي قلما ىتا سداح سنك 4 ىو ديعت 0 نع

 لاقو « ايزدع اهنع رادأو . هيتفش قوف نم هتماستبا تعاضو

 1 : جدهتم تودص ىف ا

 فق لو ةقامي لك >8 ىلبلا انا هلت وعرب نكاد يرهق اذ ب
 ىرت اد . ىسفن لأسأ امياد تنك ٠٠ ىكيف ركفاب تنك ٠*٠ كيذح تنك

 ٠ طابع .تلطب الاو طيعت هسل ىرت اي ٠٠ هيا اهسفن ىف ةلماع

 ىل ايهتم ناك ةزانجلا مويو ٠١ شمنتبام الاو مانت هقراع ىرت اد
 تيبلا تعجرو ٠٠ :ئكيلع ىنمطد ناشلع دمحأ ىكوخأ لاسا

 نكمي 2 لاؤس ترم اهلأسا تدعق . ىزعملا نم تعجر ىتارم تيقلو
 ناك نوكتام ىز « كتريس ىشتباجام نكل ٠٠ ىنمطتو كتريس بيجت

 اخي



 كنا فراع ٠* نونجملا ىز هدك دعي تيقيو ٠٠ ىنيذعت ةدصاق
 رداق شم امنا ٠٠ كينج نوكأ مزال ىنا فراعو 2« ىل ةجاتحم

 كلوقأ ناشلع 2 نوفيلتلا ىف كملكا' ىتح رداق شم ٠*٠ كل لصوأ
 ٠٠ سانلا لك انأ ٠٠ ىكويأو ىكوخأ انأ سب كبيبح شم ىنا
 6.06 نيشناع يانلا لك يفيي ءكادنج 01 عاداهو

 تداسو ٠٠ اههجوي هيلع تطْقضو ٠ هردص ىلع اهسار تقلأو

 ىعارذ نيب حاتري امهثم الك نأك ٠٠ قيمع تمص ةرتف امهنيب
 00 ٠٠ ليوط ءانع دعب , رخآلا

 : دهنتت اهنأاك تلاق مث
 ؟ هيأ ىف ركفاب تنك انأ فرعت
 ل + هودص ىلا اهيلهمت لاول ةعاؤذو لاق
 : فراكفأ لمجأ ضرعت اهناك مستبت ىهو سامح ىف تلاق

 ٠٠ نوجتن اننا تركف
 قوف هشومر تشعتراو ٠ هيلا اهمضت ىتلا هعارذ تعفتراو

 ىهو ةلئاق تدرطتسا ىليل نكلو ٠٠ ملكتي نأ لواحو ٠٠ هينيع
 1 : اهسامح ىف لازت ال

 نع شدعبن ام ناشلع ٠*٠ ىنات ىدحو شينبستام ناشلع
 ٠٠0 ىحتف اي هيا اهيف لصحياح ايندلا فراع شدح ام ٠٠ ضعب
 ىللا هيا ةفراع شم ٠٠ ةفياخ ةشياع ىنالخ حودممل لصح .ىللا
 دعب ٠٠ ةعاس دعب لصحي نكمم ىللا هيا ٠٠ هركب لصحي .نكمي
 ٠ ىنع ديعب تنأو ةفياخ شيعأ ردقأ هدك دعب نكمم شمو « ةقيقد

 0 : هقلح ىف رثعتي هتوصو لاق
 ٠*٠ كينج ىرمع لوط لضفاح ىنا هيب كدعوأ ىللا
 1 : هعمست مل اهناك تلاق
 .. كزوجتا ىنا ركفا , حودمم ىف ركفأ ام لك تنك ىنأ ةنيرغلاو.ت
 , لك . طايعلا نم ىسفن شوحأ ةرداق شه ىقباأو طيعا ام لك

 ؟4م



 -ودمم نع ىنضوعت ةجاح ةيقال شتنكام ٠٠ زوجتن اننا ممصا ام
 ىف ركفأ ىنا نم ةفوسكم ٠ ىسفن نم  ةفوسكم تيقبو ٠*٠ انزاوج الا
 ٠٠ ىنع بصغ ناك ٠٠ ةروذعم تنك امنا ٠٠ تيم ايوخأو زاوجلا

 ٠١ ىسفن نم ةبرغتسم تنكو

 ٠ . تكسو قيض ىف دهنتو 2 هيتفش مزو
 بيست كازياع شم ٠٠ ةجاح لك ىف تركف انأ : لوقت تداعو

 ش١ “٠ هنضري نوجتتو' ٠٠ اهاعم لضفت ,٠0 كتارم
 ٠٠ اهي اهمضي ىتلا هعارذ 5
 : اهسفقن ثداحت اهناك تدرطتساو

 ىتقاط قوف ٠٠ نكمم شم ٠٠ ماصع زوجتأ ردقاح ,شم انأ
 هلك ىمسج ٠٠ ىنسملي ام ىازا ىقبتب ىتلاح شفرعت ام تنا

 حودمم تام ام ىز 2 هركب تومأ نكمي فراع نيم مث ٠٠ رعشقيب
 نم ةفياخ لضفأ نكمم شم ٠٠ هيا هل لوقأ ٠٠ ىازا انير لباقأ ٠٠

 ٠٠ ةرخآلا نم ةفياخو . ايندلا

 ههنجو قرغ دقو « افقاو ماقو < اهساز تحت نم هعارذ بحسو ٠
 هفتك تسمر : هيناجب تفقوو هءارو تماقو*٠ ٠ ةنكاد ةياحس ىف

 : لسوت ىف تلاقو ٠ اهلماناب
 ادن بتشوف وتلا مالكلا ىلع قفار. شما كنا ةفراع "انا د

 ٠ هيف ركفت كنا هازياع انأ ىللا لك

 ٠ ةطيبع ىتنا : ىسأ ىف لاقو هيفتك رهو
 ٠٠ هيل ةطيبع : بضغت نأ نود ةشهد ىف تلاق
 : ضفتني هبلقو ؛ دتجي هتوص ادب دقو لاق

 هيلوقتب ىللا مالكلا ىف ركفاب ىنا ةفراع شم ناشلع ةطيبع
 لنا ركفاي ٠٠ كتيبحام موي نم هيف ركفاد ٠٠ هيلوقت ام لبق نم
 ةجاح شيف امو ٠٠ ةينات دلب ىف ىكيب برهاو كدخاو . كزوجتا
 نكمم شمو ٠٠ كزوجتا رداق شم ىنا الا ىنابذعمو ىناننجم

 وكل



 ىرورض ىللا مويلا نم فياخ ىنا ةرم' تيم كل تلقو ٠٠ كزوجتا
 رتنا ٠٠ ىنات دحاو هيف ىزوجتتاح ىللا مويلا ٠٠ هرق ىنيديستاح
 : شيركفتدامو , ك سمليب ماصع امل رهشقيب كمسج نا ىلوقتي

 كاكنس ٠+ قنختاب 507 كسمليب ىهو هروصتاب امل هدا: ىل لصحتد

 رعشقياح شم كمسج ىللا مويلا ىنتسم دعقاو ٠ ٠ ىمسج ىق عطقتد
 , ىنيييستو هيف هيبحتاح.ىللا مويلا ٠٠ كسملي كزوج امل هيف
 ٠ ةميدقلا ءبارشلا ةدرف ىز ىنيمرت « ىنع ىنفتست

 ٠ فزاع تناو كيدساح ام ىرمع انا : عزج اهيذيع ىفو تلاقو

 5 ةحاح

 : ادادتحا دشأ وهو الئاق درطتساو اهيلا تفتلا مث

 كنأل نك هيل :هفراع تتكو زاوجلا ىنم ىبلطت ةرام لوأ ىد 5

 الاو /انزوجتا ءاوس ٠٠١  ضعبد بيسناح شم اننا ةدكأاتم تنك

 ةفياخ كنا شم كردغ ىللاو ٠٠ تريغتا ىتنا امثا :٠ * شانزوجتاام

 كبس ىلمحتست شيردقتام كنا ةساح كنا كريغ ىللا ٠٠ انير نه

 نامز ناك ٠٠ ةزوزهملا انتشيع ىثيعت شيردقتام ٠٠ هدك نم رتكأ
 ةزياعو ٠*٠ كبح نم ئوقأ كباذع تقولد ٠٠ كباذع نم .ىوقأ كبح

 ٠٠ بحلا تناو : عومدلاب اهانيع تقرورغا دقو تلاق
 ٠ نزاوج مزال 6-5 ةدافك شاقبام بحلا : اهنع هسأر ريدد وهو لاق

 | : اهيتنجو قوف ليست اهعومدو تلاق
 ىتغتسا شردقاام ىنا فراع تنا ٠٠ ىحتف اد هدك شلوقتام

 هدق ؛ زاوجلا ىف تركف تنك اذاو ٠* كبحاب ىنا فراع ٠٠ كنع
 انحأ ٠٠ ناوجلا ىف ركفتب كنا لوقتب نامك تنا ١ ٠ ىتقيبض نم

 ا



 ةمنا  شققحتيام هد لمألا نكمي ٠٠ لمأ ىف ركفنب نينتالا

 ٠٠ هيف نيشياعو ٠٠ هيف ركفن انرمع لوط لضفناح
 نأ لواحت اهناك حرملا ىعدت ىهو « تلاق مث ١ ةهرب تتكسو

 ! ىتلبد فوشت بحت ٠٠ كازوجتم انأ لاح لك ىلع

 ٠٠ اهل هرهظ اريدم لظ ٠*٠ دري ملو
 ىحتف : لسوت ىف تلاقو « اهلمانأب هفتك سملت تداعو
 نيتريجبك ناتركعم هانيعو 2« نادقعم هايجاحو . اهيلا :تفتلاو

 ٠٠. ٠ رجح امهنم لك ىف ىقلأا نيوادوس
 : ةريغص ةماستيا اهعومد تحت نم بصتغت ىهو تدرطتساو

 ٠ ؟ ةجاح كنم بلطا ردقأ
 ؟ هيا : هسافنأ امهب عطقي هنأك ناتمومزم هاتفشو لاق
 ٠ مستبا : تلاق

 اهل دري نأ عيطتسي ال هناك . ههجو ريرابسأ تجرفنا ٠٠ مستباو
 لوح اهيعارذ فلت ىهو تلاقو . هردص قوف اهسفن تقلأو ٠٠ ابلط
 : . : هقنع

 زوبم كفوشأ ةزياع شم ٠٠. زيوبتلاو طايعلا نم تقهط انأ
 ٠ رهش ةدمل لقألا ىلع ٠٠ ادبأ زوبأ شينلختامو ٠*٠ ادبا

 ! ةنس اهيلخ : هيلا اهمضي ىهو لاق
 دهنتب ىهو درطتساو ٠٠ اهدخ ىلع هدخ دنسأو

 مايألا ىبيس ٠ ا ا ا
 نكمم شمو ٠٠ انييجتو انيدوتاح ىللا ىه فورظلا ٠٠ اذل ركفت
 ٠ فورظلا نم ىوقأ نوكناح

 ةريبك ةماستبا اهيتفش نيبو . هنع اهسأر دعبت ىهو تلاق
 تالحملا لبق لزنأ ىنا ركفاب ٠٠ تقولد هيا ىف ركفاب انأ فرعت

 ٠ ةجاحي ىنافلكم ةدحاو لك ىتاؤخاو امام نسحأ . لفقت ام

١ 



 : تلاقو ١ اهدي ىف ةقلعملا ةريغصلا اهتعاس ىلا ترظنو
 نيكاكدلا نامز + قحلاح شم ٠+ صنو ةتس ةعاسلا ٠٠ هاي

 ٠ حبصلا ٠٠ جنو ةرشع كفوشاح هركب ٠0 هآب ىاب ىاب * ٠ تلفق

 فارطأ ىلع تيش مث , اهرعش تالصخ ىواست تذخأو
 اهناك ةعرسي ترادتساو * *' همق قوف ةعيرس ةلبق هتلبقو ٠ اهعباصا
 ىلا ل.صت تداك امو ٠*٠ هتشقانم ىلا ىدوعت نأ تاطابت نا ىثخت

 ش : اهءارو ادع حاجا
 ٠٠ بارت هلك كناتسف ٠٠ ىنتسا ٠٠ ىنتسا

 تقلع ةيدامر اعقب دوسألا اهبوث نع ضفني ىنحناو « اهب قحلو
 نع ةيرتألا ضفني' هنأك ضرألا ىلع ةدقار تناك امدنع اهي

 ٠٠ اهنزح
 ٠ اهلبقي داعو ٠٠ الدتغا مث ٠8 بوثلا .هعم ضقنت تنحناو

 شدح ام هسل ديدج نحل كعمساح ٠٠ صنو ةرشع هركب : لاقو
 ه٠. تجرخو ٠٠ هعمس

 مل ٠٠ ةايحلا ىلا تداع اهنا سحت ىهو قيرطلا ىف تراسو
 اهتلكشم ىلا تداع ٠٠ ةايحلا ىلا تداع اهنكلو , ةديعس نكت

 1 ٠٠ ةلكشم ىوس تسيل ةايحلا ناك ٠٠

 نق اهمظعح نأ تدجوو ٠ تيناوحلا لوح :ةزيغص :ةلوج تلاجو
 نمم ىلا تلو نأ ىلا ةييرس تاؤدطخ ىف تراس مث © لفقأ
 ٠ اهيلا تدعصو ٠١ لينلا رصق عراشب هبهو ةرامع ىف ةطايخلا
 ةعرسب تلزن مث , بابلا ىلع ةفقاو ىهو . اهمأ ةلاسر اهتغفلبأو
 ٠٠ تيبلا ىلا , ةرجأ ةرايس تبكرو

 ٠ امهتفرغ ىف اهيتخأ ىلا تلخدو
 : اهتخأ تأر امدنع اهنزح تيسن اهناكو ةليبن تحاصو
 ؟ بارشلا ىل ىتبيج -

 : ىليل تدرو

 '؟



 نيكاكذلا ةيافل ةطايخلا دنع ةدعاق تلضف ٠ ةجاح شتبجام ب

 :* ةرطاش ,: ىفيف تلاقو + اهيتفش ةليبن تولو ٠٠ تلفق اه
 2 اقو 2 اهقنع فلت ءادوسلا اهتحرطو اهتفرغ نه مألا تءاجو

 ؟ ٠٠ هيا كل تلاق ىرام مادم : ىليلل

 ٠٠ نهجتام ةفوربلا لوأ «٠ نوفيلت برضتاح اهنا لوقتب
 نهل لوقي ىجرفسلا دمحم ءاج ٠٠ قدي بابلا سرج نعمسو
 ٠٠ ديسلا دبع نيمأ ناتسألا

 ٠ نولاصلا ىف لضفتي هيلخ : ةعرسب مألا تلاقو

 ةياثل قادم ىدعلا .ىقيف ايا موكا ةلئاق ىفيف ىلا .تتفتلا مث
00 

 : طخسلاب ءىلم اهمفو ةلئاق ىفيف ترجفناو
 نم انل لصح ىللا ةيافك شم ٠٠ هيا زياع ٠٠ هد هيل ىاج

 شو ٠٠ هدراهنلا نيم دخاي ىاج ٠٠ حودمم شهافكام ٠٠ هشو
 ! ٠٠ هد توملا

 شحصيام ٠٠ ىفيف اي هدك شيلوقتاه : عزج ف مالا تلاقو
 .؟٠56 هد مالكلا هيا ٠٠ ىفيف اي ىكيلع مارح : ةليبن تلاقو

 هتقلخ فوشأ هزرياع شم ٠٠ هفوشأ هزياع شم : ىفيف تلاقو
 | ٠.0 |دبأ

 ٠٠ بجاولا ىدؤي ىاج هد ٠٠ ىتنب اي بيع : مالا تلاقو

 د هفوشاح الو

 ٠ بعر ةرظن اهناك ة ةرظن مالا ىنيع نم تلطأو ٠٠ نتهبو

 اهمف ىلع اهدي تعضو دقو ةليبن تفقوو ٠٠ ىليل شومر تشعتراو
 ٠ ةخرص متكت اهناك



 ٠ حودمم ةمحرو ٠٠ اهناسل تحت ددرت نهنم لك بدخأو
 اهناك نهسوؤر ألمت ةملكلاو ٠٠ حودمم ةمحرو ٠٠ حودمم ةمحرو
 2« لبق نم نهادحا هددرت مل , ديدج مسق هنا ٠٠ بيهرلا ىدصلا

 ةملك ٠٠ نهتايح ىف ديدج ءىش هنا ٠*٠ نهادحا لاب ىلع “"رطخد ملو
 2«. اهريس ىف اهددرت نهنم لكو ٠٠ نهتتسلا فارطأ ىلع ةديدج

 امدنع ساسحالا سفن 2 هسيقت ديدج بود هناك“ ٠ ةبرجت اهناك
 بوث ٠*٠ دوسألا اهبوث سيقت ةرم لوأل ةآرملا مامأ نهنم لك تفقو
 ىلعت لايقألا ++- تولات ةايكلا ةيق طاتخت سايسحا + + نادجلا
 نع زيمتت اهنأ نهنم لك تسحأ دقل ٠٠ توملا مامأ ىسألاو . ةايحلا

 نع زيمتت اهنأب نهنم لك سحت نآلاو دوسألا اهبوثب تانبلا ةيقب
 « ايوخأ ةمحرو ٠٠ خودمم ةمحرب مسقت نأ, عيطتست اهنأب تانبلا ةيقب

 : ةعول ىف تلاقو مألا ىنيع نمعومدلا ترفطو
 ٠٠ ىكيلخ ٠٠ ىتنب اي شالب
 + لن افاح انا: ةليبن تلاقو
 تايدفو « تعلق صالخ انأ ٠٠ هلياقأ شردقا ام انأ : ىليل تلاقو

 < كيب نق اهتانب ماما نم, مالا تيفسار + ىرمك
 اههجوو ىفيفل تلاقو ٠ ةآرملا مامأ اهرعش ىواست.ةليبن تفقوو

 : : ىسألا لمحي

 نق 1 سوك جاو ين ٠ نيحلا ةلاط كافل لول عت ب
 ٠٠ ةليعلا نم دحاو نوكي ام ىز اناعم

 ٠٠0 ىدك ىتخب امداد انأ ٠٠ موش ٠* سحن هد : ىفيف تلاقو

 ٠٠ ةقرغلا نم ةليبن تجرخو

 ةليدلا>ىلا رظنت ٠ ةمهاس . ةتماص اهريرس قوف ىليل تسلجو
 ٠٠ اهيطاخت اهناك , اهعبصأ ىف ةيبهذلا

 اهتارظنو ٠ قفخي اهبلقو اهشارف نم نكر ىف ىفيف تعمجتو
 ملعت ٠ نيمآ ىلع اهمكح ىف ةيساق تناك اهنأ ملعت اهنا ٠٠ ةبرطضم

 ع



 اهيخأ ىلع اهنزحف كلذ مغرو ٠٠ حودمم توم ىف بنذ هل سيل نأ
 نيمأ ليمحت ىلا اهعفدي دانعلاو ٠٠ اهسفن دناعت نأ ىلا اهعفاي
 لبس سكش نعي كمت نا نعي يداك + اييشأ كوع ةيلؤكم
 اهدلا سانلا برقأ هنأل امير ٠٠ نيمأ الا اهمامأ دجت ملو , هتوم نع

 امدنع اهزيكفت لك :ئلع ذوحتسي ىذلا صخشلا ناك هنأل امير ٠٠

 امير ٠٠ هملظ .ىف رمتستسو ٠٠ هملظت اهنكلو ٠٠ ةثداحلا تعقو
 ٠ اهمومه لكل ديحولا سفنتملا وه ملظلا نال

 رع دع 4ع
 ناكو ٠٠ نيمرج عم هدعومل ادادعتسا هيايث ىدتري دمحأ فقوو

 رطضي دقو ٠٠ نولطنبلاو صيمقلاب :جرخي نأ هب قيلي الو , ءاسملا
 ىلع طرتشت ىتلا ةماعلا لاحملا دحأ ىلا نيمرج عم باهذلا ىلا
 ٠: ةلماكلا ةلدبلا اهداور

 فلي ةآرملا مامأ فقو مث ٠٠ نولطنبلاو نمينقلا) دمعا يكول
 هدي تفقوت ةأجفو ٠٠ ءادوسلا ةتفاركلا ٠٠ هقنذع لوح ةتفاركلا
 قوف اهقلعي ىتلا ةزتيتشلا هتماستبا تفتخاو ٠٠ قيضلاب سحأو'
 ةنع هدعبت اهنكلو ٠٠ حودممب هركذت ال ةتفاركلا هذه نا “.٠ هيدفش

 نأ بجي هنأو تام دق هاخأ نأب هركذت ٠٠ هسفنب هركذت اهنا ٠

 لب ىتوملا اوركذيل ال داوسلا نودتري سانلا نا ٠٠ هيلع نزحي
 ٠٠ اوسني ال ىتح ٠٠ مهسفنأ اوركذيل

 بالودلا ىف اهب ىقلأو ٠٠ فنعي هقنع لوح نم ةتفاركلا بذجو
 ٠ نولطنبلاو صيمقلاب جرخيس ٠٠ هصيمق مامكأ رمشي ادبو ٠٠

 0-0 ايهزأ ءاشملا :نف
 توص ىف تلاقو 2« نيزحلا اهسأرب مالا تلطأو بابلا حتفو

 ٠ هيوش هاعم دعقت شم ٠* هج ديسلا ديع نيمأ ناتسالا : فيعض

 : لاقو , دمحأ هجو ىلع قيضلا مستراو

 م



 ؟ داعم ةذعاق ىفيف شم

 .* ةنابعت ٠٠ ال : مالا تلاق
 لفسأ ىلا .هنولطني دشي وهو امستبم لاقو ٠ دمحأ مستباو

 ٠٠ ناعم دعقأ حوراح ٠٠ رضاح : هترصاخ

 3 ةتماص مألا تبحسناو

 نيمو ىفيفل لأقو ٠ تانبلا ةقرغ ىلا بهذو . دمحا جرخو
 : ةريبك ةماستبا .هيتفش

 كبطخي ىاج الاو ىنبطخي ىاج هد ناتسالا ىه مهفأ ىدب انأ
 ٠٠٠١ هاعم ىدعقت ىموقتام ٠٠ ىتنا

 ٠٠ ! هيبآ اي ةنابعت : اهشارق نكر ىف عجارتت ىهو تلاق

 هيارو انه نم ٠٠ ةرم رخآ ىد سب ٠٠ بيط : نانح ىف لاقو'

 * اهييطخ مه ليشت ةدحاو لك
 : الئاق ىليل ىلا تفتلا مث
 ٠٠ ١ هيا الاو « تقوملد نم مانتاح نسحلا تسو

 ٠٠ ىردب هسل ٠١ ال : هل مستبت ىهو ىليل تلاق
 ىلا لخدو ٠ ةعساو ةّئيطب تاوطخب راسو «٠ دمحأ بحسناو

 الهأ : الئاق هيتفش نيب ةريبكلا هتماستياو نيمآ حفاصو نولاصلا

 ٠ الهسو
 فلخ نيتظحاجلا هينيع نم لطت ةشهدلاو هحفاصي نيمآ ماقو

 لك مستبي دمحا ىري نأ ركنتسي هناك ٠٠ ةكيمسلا هتراظن جاجز
 ْ ٠٠ ةمابستبالا هذه

 رزحلاو دادحلا عباطب ههجو ىستكا دقو « ةرتف دعب نيمأ لاقو
 ٠٠ ةنايع اهنا لوقتب ةئيبت ٠ ىفيف زا : ديدشلا

 ٠٠ ةيوش. علدتب سب ٠٠ ادا : قالطناب .دمحا لاقو
 هماقو- + محا قالطتا"ةئتاك ةزهع نكتتشي د6 خيما تكسو

 عب نيمأ لاقو ٠٠ اهذقنيل اهيخاب تثافتسا اهناك ؛ تجرخو ةليبن

 ا



 شتيقلام امنا ٠٠ تتاف ىللا ةعمجلا موي'ةفارقلا تعلط انآ : ةرقف
 * سيمخلا موي علطنب انحأ : ةطاسين دمحأ لاقو ٠*٠ دح

 ىلع ةيناث ةرم ءاكبلاب مهي هناك سكنم هسأرو نيمأ لاقو
 انحا , فلتختي دياوعلا لصأ ٠٠ فسألل فرعأ شتنكام : حودفم
 ٠ ةعمجلا موي علطنب' انداب ,ىف

 جرختي ىللا ىه ةرق ل ل
 هنا ريغ « هيا لغتسشي نكمم « مولعلا ةيلك ىف تارشحلا مسق سم
 ؟ ٠5٠ ةعارزلا ةرازو ىف الاو ةعماجلا ىف فظوتي

 همهتي هنأك دمجأ ىلا رظنو « نيمأ ىنيع ىف ةشهدلا تدتشاو
 دمحأ رياسي نأ الا عيطتسي ال هناك دهنتي ىهو لاق مث ٠٠ نوذجلاب
 ٠ ريبك لاجم شولام انعاتب صصختلا انحا هللاو : هنونج ىف

 ٠*٠ رح لاجم شولام ىنعي : دمحأ لاقو

 ةمواقم تاكرش نم ةكرش ىف لغتشي دحاولا ردقي : نيمأ لاقو
 ش ٠. الثم ٠٠ ةيعارزلا تافآلا

 ةيودألا حجاتنال ةكرش لمغت كنا موي شتركفام : دمحأ لاقو
 « تيلفلا الاو ٠٠ نيفاسكوتلا ىز ٠٠ تارشحلا ةمواقمب ةصاخلا

 : اضاعتما هيتفش ىولي وهو نيمأ لاق
 ىلمأو ٠٠ ةعماجلا ني ويتم ترك نأ ىنفرشي ايصخش انا

 ٠ لوط ىلع ةعماجلا ىف لضقأ ىنا
 : هسامح دتشا دقو دمحأ لاقو

 ةكرش لمعتو ٠٠ هضرب ةعماجلا ىف لضفت تنا ام هلامو
 ثحب لماعم لمعت ردقت ىد ةكرشلا ؛ىتح هد ٠*٠ تاديبملا جاتنال

 ٠ ةديدج ةجاح اوعرتخي اوردقي نكمي , مسقلا وجيرخ اهدف لغتشي
 ٠٠0 هقطنم ىلع هسفن ءىنهي هناك ةهري دمحأ انيع تحرسو |

 ٠٠ ريبك لام سار زياع عورشم هد : قهزو روتف ىف نيمأ لاقو
 : هتسامح ىف !درطتسم ذنمحأ لاقو

 ع/



 ,ىقبت كنا ريغ ةجاح لمعت كنا مهملا ٠٠ لاملا سأر ىلع رودت
 ٠ نييالم بسكت ردقت تنا.هد ٠٠ ةعماجلا ىف فظوم

 ديعم انأ + فظوم شم انأ : هقيض دتشا دقو نيمأ لاقو

 ني شم <٠ نييالم بسكا ىنا مهم شمو ©“ كاتسا:يقبااح ركبوا
 ٠ ملعلا نامك هيق ٠٠ ةجاح لك ىنه نيدالملا

 : نيمأ قهز ظحالي ال وهو دمحأ لاقو
 ٠٠ نييالملا لمعي ناشلع الا همزالا شولام ملعلا وه ام

 : هباصعأ ىلع هترطيس دقفي ادب دقو نيمأ لاقو
 نامألا ٠٠ ةداعسلا لمعيب ٠٠ سولفلا نم رثكأ لمعيب ملعلا

 ىف ركف ىللاو ٠*٠ رينويلم شناكام لسلا بوركيم فشتكا ىللا ٠٠
 ٠٠ ردقف ىهو تام ةرايط لمع

 ءءاو ٠0 اوهام : دمحأ لاقو
 ٠٠ ةليوط ةشقانم ىد : الئاق افقاو موقي ىهو 2٠ نيمأ هعطاقو

 ننال داق ىدنع لصأ فسآ ٠٠ اهدحول ةدعق اهل ةزياع

 كدا لاقت < ملل نم ضي قاع ركاز "سدس هلا 7:ناطقو +
 : هحفاصي وهو

 ٠ تاقيقشلاو ٠٠ ةدلاولا تسلل ىتايحت 58 كوجيزأ
 ةعماجلا ىجيتاح شم هيه ٠٠ نسحتت اهتحص ىفيف نأ وجرأو
 ٠٠ برق ناحتمالا هد

 هدئاجيب ردسيو : بابلا ىتح فيضلا بحصي وهو دمحأ لاقو

 ةقلطنملا هراكفآو « هسامحو . هيايشب زتعم هناك ةحرم تاوطخ ىف

 ٠ شا نذاب ةعماجلا ىف اهفوشتاح هركب

 ىجار « هيب ٠ تزعب ايقتلا ىتح بابلا ىلا نالصي اداكي ملو
 تمدطصا امدنع دمحأ ىئتفش قوف نم ةماستبالا تطقسو ٠٠ الخاد

 ٠.٠ ةحرملا هتاوطخ تلساكتو ٠٠ هلاخ هجوي هانيع

 ٠ هيخأ لتاق ىلا رظني هناك « دقحو ةيهارك ىف هيلا رظنو
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 *- نوما داقسلا لب ىرانس ةحشلا لاخلا لاقو

 : لاخلا احفاصم ةريبك ةءانحنا ىنحتي وهو نيهأ لاقو
 ٠*٠ للا نذاب ةينات ةصرف ٠ ٠ حيصلا نم انه انأ

 * ١ نيمأ جرخو|

 عضوو هيقاس دمو , وهبلا ىف ضيرع دعقم ىلع لاخلا سلجو.

 ٠٠ اهاخآ ىيحت مالا تّءاجو ٠٠ هشرك امهقرف
 1 ٠ هدادحتي هنأك هلاخ ةهجاوم ىف دمحأ سلجو

 هقراغ 'شمو ٠١ ازاعم ىاج مالسلا ديع ناكرةذ : : لاخلا .لاقو.

 7 تمص ىف اهينيع مألا تخراأو ٠ ٠ هلطع ىللا هبا

 ادحاو ادجاو ةلئاعلا دارفأ ةحض ىلع لاخلا نامطا نأ دعبو

 ةلبلل هزجحأ ناشلع ىعاشعشلا خيشلاب تلضتا هدراهنلا اذأ : لاق

 ىغ سانلا لبقتسن ةيافك ٠٠ ناويص لمعن شالب نظأو ٠٠ نيعبرألا
 تيبلا

 ٠٠ ١

 ٠١ ايوخا اي فوشتام ىز : مالستسا .ىف مالا تلاقو

 ٠٠ ةمزال شيفام : هيدي نيب رظني ىهو ءوده ىف دمحأ لاقو

 : اريغص الفط بطاخي هناك لاقو « ةشهد ىف لاخلا هيلا رظنو

 ٠٠ ذمحأ اي هيال همزال شيفام
 سشاهلام ديلاقت ىئد ٠٠ ةيهيرألل ةمزال شيفام : دمحأ لاقو

 ةيذات ةرم انوزعي مهبيجتو سانلا بعتن اننا ةمزال هيأ مث ٠٠ .قطنم

 ٠ ةزانجلا .ىف مج مهنا ةيافك ٠٠
 ٠ انا اهردقأ ردقأ أ تاجاح ىد : لفطلل مستبي وهو لاخلا لاقو

 : هكئودهب اظفتحم لازي ال وهو دمحأ لاقو

 ٠ © اهردقأ ردقأ نامك انأو

 ءاقدصأ ىل نا شاسنتام : ةماستبا بصتغي وهو لاخلا لاقو
 ٠*٠ ىد ةصرفلا مهيدن مزالو ٠٠ بجاولا اولمعي اوبحي

 . : لاقو ىدحتلا امهؤلم نينيع دمحأ عفرو
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 ٠٠ كتيب ىف كتداعس اوزعي اوقبي
 لاقو دمحأ ىلا نظني داع مث , لوفذ ىف مالا ىلا لاخلا تقتلاو

 ! ؟ دمحأ أي ىتيب شم هدؤ : باتع ىف

 ةلاسم ةلاسملا ٠٠ نيم تيب ةلاسم شم ةلأسملا : دمحأ لاقو

 ٠٠ نيسمخ الو نيعبرأ لمعن انناب عنتقم شم انأو ٠٠ عاتتقا

 : حوحبم توص ىف لاقو مالا ىلا تفتلي لاخلا داعو
 . ٠ درت ملو « اهينيع مألا تسكنو ؟ هيا هل ىرج ٠٠ دمحأ هلأه

 انساه وليد نوكي ن٠ سمك هناك نمسا لوقت لاخلا نرلقتما و
 ٠٠ نيدعبل هد عوضوملا ىلخن لاح لك ىلع -
 ناك. للفلك هلماعب ةلاخ نأ نسكب ةناك افقاو نما .نكفتناو

 تلمع ول كنا كدداعسل لوقا بحار ةيدعت شيفاع كح توصف
 نشيفاه لوقا نالعا انا .لمعااه + نيميرالا نع فحصضصلا ىف نالغا
 ٠٠!! نيعبرأ

 ٠ لوهذلا هي دتشا دقو لاخلا تكسو

 ٠٠ امام اي ةملك ىحمست : لاقو . همأآ ىلا دمحأ تفتلاو
 قوي تقفل اموتع ايل :لاقو . ثيبلا لخاذ.نلا هنأ قفمو

 : هيثتفش قوف ةرتهتسملا هتماستبا قلعي داع
 ٠٠ سلفم ىلصأ +* هينج ةرشع ىنيدت نكمم

 ٠٠ :رضاح ٠٠ ىبيبح اي رضاح : ةعرسب مالا تلاقو

 تومي نأ تاأطابت نأ ىثخت اهناك , اهتفرغ وحن ىطخلا تعرسأو
 ٠٠ حودمم تام امك دمحأ

 هنم تجرخأو , ةعرسب اهبالود تحتفو ٠٠ دمحأ افقارو ناضو
 ٠ تاهينج ةرشعلا ةئف نم 2« نيتقرو اهنم تطقتلاو  اهتديقح
 2« هسفن لتقي الآ هيلا لسوتت اهنأك ١ هل مستبت ىهو « دمحأل مهتطعاو

 + ىل لوق : اوضلخي امو: ++ :كاعم لوذ نللخ + قدح + ةلئاق
 ".٠+ لبقو ىنحنا مث « هنولطنب بيج ىف دوقنلا دمحاأ عضوو
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 ٠٠ ماب لزان انأ : لاقو , اهدخ قوف
 ٠٠ دمحأ اي كيسقت نم كلاب دخ : ةعول ىف مالا تلاقو

 عفرو « هلاخب رمو « ةئيطبلا ةعساولا دتاولتخا نك ديسلا ناس
 ٠٠. مكيلع مالسلا : هيلا .رظني نأ نود لامهأ ىف هيبحي هدي

 0 9 5 دمحأ : هلاخ هءارو حاصو

 ٠٠ داعيم ىدتع ٠٠ لجعتسم ٠٠ ىللاخ ايا فسآ .
 : هو جرخو

5 
 ابهذت نأ اتررق دقو © ركابلا حابصلا ىف ةليبنو ىفيف تماق

 امهادحا ترظتناو ٠٠ حودمم ةافو دعب ةرم لوأل ةعماجلا ىلا

 نودو « ىرخألا امهادحا لجغتت نأ نود ٠* اهعم جرختل 5
 نم ةبهر امهنم لك ردص ىف ناك ٠٠ اهراظتنا ىف اهنأ اهنلعت ن
 ٠٠ ةبهرلا هذهب اهتخأ نلعت نأ ىبات امهنم لكو , ةبلطلا 0
 ٠٠ ةبلطلا هجاوت ىهو اهب ىزعتتو ءاهيلا دنتستل اهترظتناف ٠٠ اهنم لجخت اهناك

 ةيدترم امهنم لكو اتجرخ مث ٠٠ اجرخت نأ لبق اريثك اتاكلتو
 انهعو قلع عضت امهنم لكو ٠*٠ دادحلا بوث ٠٠ دوسألا بوثلا
 اهيتفش مزتو ٠*٠ ىفكي ال هدجو دوسأالا بوثلا نأك , انيزح اعاذق

 ىخرتو ٠٠ اهنع امغر ةماستبا امهنيب نم قلطنت نأ ىشخت اهناك
 ٠.٠.٠0 ثوملا ركا نع ةايحلا ةجض اهلغشت نأ اهلوح ترظن نا ىثخت اهناك اهينيع

 نحل



 اتزاتجاو ٠٠ امهيردص ىف ةبهرلاو ٠٠ نيتتماص اتراسو
 ىف اتفرحناو ٠٠ ةزيجلا ناديم ىلا اتلصوو ٠١ سابع ىربوك
 .قيرطلا ألمت ةبلطلا جاوفأو ٠+ ةعماجلا ىلا. دؤملا سرادملا عراش

 نولداجتيو ٠٠ نوكحضي ةبلطلا نا ٠٠ امهينذأ ألمت ةجضلاو -٠
 مل اًهيش ناك ٠٠ لوفلا تاشتّيودنس نولكايو ٠٠ نوخرصيو *
 كحضي ٠٠١ مهنيب لازي ال هناك ٠٠ تمي مل حودمم نأك ٠٠ ريغتي
 حودمم مهصقني ال ٠٠ مهصقتي ال هنأك ٠٠ خرصيو « لداجيو « مهعم

 ش ٠٠ ادبآ ءىش مهصقني ال ٠٠

 ةيلطلا هوجو ىق اهينيع ترادأو ٠٠ طخسلاب ىفدق هجو التماو
 حودمم ركذي لازي ال هجو ٠*٠ نيزح هجو نع مهنيب ثحبت اهناأك
 هجو ىلع اهانيع تطقسو ٠٠ نوجبضيو ٠٠ نوكحضي مهلك مهنكلو
 لداجيو « كحضي رخآلا هنا ٠*٠ حودمم ءاقدصأ دحأ . ىمهف

 ردص ًألتماو ٠٠ هعيصا قوف حيتافملا ةلسلس كزحيو 2, هءاقدصأ

 ىلع ٠٠ ةيلطلا ءالؤه لك ىلع دقحلا ٠٠ دقحلاو ٠٠ ةروثلاب ىفيف
 الدم نك دجاو تحيات ذاك © اهتسفت ةاسلا ىلع د - ءايحألا لك
 ٠٠ نورشع ٠*٠ مهنم ةرشع تمي مل اذامل ٠*٠ حودمم نم الدب ةبلطلا
 ٠٠ حودمم شيعيو ٠٠ فلأ

 قصبت نأب مهت اهناك ناتروكم اهاتفشو ٠ قيرطلا ىف تراسو
 ٠*٠ ةاأيحلا ىلع *٠ ضرألا ىلع امهب

 2 ةشعترم شومر لالخ .نم اهلوح رظنتو اهينيع عفرت ةليبنو
 لازت ال ةايحلا نا ٠٠ اهينيع تللغزو « اهتاجاف سمشلا ةعشأ نك
 بابشلاو ٠ حرملاو ٠ تاكحضلاب ةئدلم لازت الو ٠٠ ريست
 ناك ٠٠ ةايحلاب هل ةقالع ال توملا ناك ٠٠ توملل اهيف ركذ الو
 دستل هايالخ عملجتت ىتح « توملا هشدخي داكي ال رييك دسج“ 5 2-

 ١ نيع ةفطخ ىف 2 ةعرسب ٠ حرجلا مئتليو ٠٠ شدخلا ن
 حرجلا نأك تسحأ ٠٠ اهباصعأ ىف ىرست 0

 نحو



 ٠٠ اديور ٠٠ اديور لمدني ٠*٠ اهبلق ىف حودمم ةافو هتكرت ىذلا

 5 ٠٠ حودمم هجو ةبلطلا هوجو ىف تأرو . اهلوح تتفلتو
 ٠ مهايند ىلا ٠٠ مهيلا قلطنت نأ ديرت اهنأ تسحأو ٠0 حودمم

 لك اهيف شيعي ىتلا ايندلا ىلا ٠٠ بابشلاو حرملاو كحضلا .ىلا
 ٠ قالطنالا مواقتو ٠ ةايحلا مواقت ٠٠ مواقت اهنكلو ٠٠ حودمم
 مائتلا مواقتو ٠٠ اهيتفش_فلخ نم رفت داكت ةريغص ةماستيا مواقتو

 ىوق كانه ناك ٠٠ حرجلا اذهي ظفتحت نأ ديرت اهناك ٠ ٠ اهبلق حرج
 ++ اعاتلع احيرح اهبلقب طقتمت نأل اهففدت ةينخ

 عباطب ظفتحتل اريبك ا!دوهجم لذبت ىهو اهتخأ بناجب تراسو
 تالضع حيرت ال ىتح اريبك ادوهجم لذبت ٠٠ اههجو ىلع نزحلا
 .6 ادهتو 6.6 ىخرتستو هو اههجو

 ٠٠ رخآلا فلخ امهدحأ , ةجارد نابكري نابلاط امهنم برتقا
 ةواقشلاب ةئيلم .ةرظنو , ةعساو ةماستبا لالخ نم امهدحأ لاقو
 ٠٠ انا شاشنا ٠٠ مكتايح ىف ةيقبلا ٠٠ شولعزتام : هينيع نم لطت

 ٠٠0 كيز ةرشع لاشنا : ةعرسب ىفيف تلاقو
 ٠ دوسالا ٠٠ ىد ةنسلا ةضوملا لصأ هد : رخآلا .بكارلا لاقو
 : ةدحب تلاقو ىفيف تفقوو
 ٠٠ هدوس مكتعقو ىلخأ الاو اودعبتاه ىتنأ

 : ةريبك ةكحض قلطيو دعتبي ىهو ةجاردلا بكار لاقو
 ٠٠ ! ىزعنب انك انحا ٠٠ انيلع قحلا ل
 نإ اين اير ارجل كونك نو ريكس ةءانصما كيلا و

 عيطتسي ال دوسالا بؤثلا ىتح ٠٠ ءىش اهريغي نأ عيطتسي ال ةايحلا
 اتلصوو !! هنم كحضتو « توملأ نم رخست ةايحلا نا ٠*٠ اهريغي نأ
 2 ٠٠ ةعماجلا ىلا

 ةداج ةجهل ىف لوقيو امهحفاصي حودمم ءاقدصصأ دحأ مدقتو
 ٠ مكيف ةكربلاو ٠٠ مكتايح ىف ةيقبلا : نيزح ههجوو

 نو



 نع تعفر دق راتسلا ناك ةئيعم ةفقو ذختت ىهو « ىفيف تلاقو
 ٠٠ ةيقابلا كتايح : حرسملا

 ** ىسرم : ضيفخ توص نئف ةليبن تلاقو
 * مكتذأ نع : ينأ ىف لاقو ءثزحلا هوسشكي قيدصلا هجو لظر

 هعبتت ةليبنو : انيزح لازي الا قهو + تاوطخ عضب :بعتبأ مث
 حارا مث دهنتو « هئاقنصأا نم ةلش ىلا مضنا ىتح «٠ اهينيعب

 هتعمسو 2 هريراسأ تجزفناو «٠ نزحلا ريبعت نم ههجو :تالضع
 : هئاقدصأل لوقي_ ىهو ةليبن

 ٠٠و ةتكن رخآ متعمس

 ٠٠ ةيلكلا وحن تراسو اهتخا تبذج « ةتكنلا ةليبن عمست ملو
 حودمم نع .دعتبت اهنأ سحت انه اهنا ٠٠ :دادزي ةايحلاب اهساسحاو
 اهركذيو .. حودمم توم اهيسني ءىش لك ٠٠ .ايح هنم.برتقتو .٠ اتيم
 ٠.٠ حودمم ةايحب

 « امهتاليمزو امهئالمز نم ىزاعتلا نايقلتت ناتخألا تراسو
 سفن مهل تيملا لهأ نا ٠٠ اهتيمهأب ايفخ اساسحأ سحت ىفقيفو
 نع مهزيمت ةيمهآ ٠٠ حرفلا موي ىف سورعلا لهأل ىتلا ةيمهألا
 سحت ىقيقو ٠٠ سانلا ىلغ نولعتسي مهلعجتو ٠٠ سانلا ىقاي
 اهنزحب مهيلع ءالعتسالا ٠٠ اهئالمزو اهتاليمز ىقاب ىلع ءالعتسالاب
 :٠+ داي كييساع انا + ةلئاق ايتخا ىلا تتفتلاو ٠ ىوصالا اهجوثو

 ةوطخ لك ىفو « مولعلا ةيلك ىنبم وحن ةيوق ىطخ ىف تراس مث
 ىفو اههجو ىلع ةمسترملا نزحلا ريباعت ىلع اديدج أطخ فيضت
 ةبلطلا نآب اهروعش دادزيو 2 اهتيمهاب. اهساسحا دادزي ةوطخ لك
 ٠٠ مهنويعب اهنوعبتيو اهيلا نورذني مهلك

 ناك ٠ اهلوح رظنت نأ دمعتت ال ىهو « ةيلكلا ىنبم ىلا تلخدو
 اهؤالمز اهمل مدقتي نأ رظتنتو ٠٠ ةانيحلا نع اهلغشي اهنزح
 نيريثك اوسيل مهنكلو « ضعبلا اهل مدقت دقو ٠٠ اهوزعيل اهتاليمزو
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 ةبلطلا عمجتي مل ٠٠ نيريثك اوسيل مهنأ ىفيق تسحأو ٠٠
 اههساسحا ديو ٠* رظتنت تناك امك ,ء اهلوح مهلك تابلاطلار
 ةروث هبحصي « رايهنالا نم عونب سحت تاديو ٠٠ تفخي اهتيمهأب
 مهسقنأ اوفلكي مل .نيذلا لاذنألا ةبلطلا ءالؤه نم ظيغ ٠*٠ ظيغو

 ٠٠ ٠ اهتيزعت ةقشم
 ناتسالاب ىقتلت امدنع ,.مهألا فقوملل دعتست كلذ دعب تادب مث

 نأ عيطتسي ىذلا ديحولا ىه نيمآ ناك امبر ٠٠ ديسلا دبع نيمأ
 ٠٠ ءالعتسالاب ساسحالا اهيلا ديعيو « اهتيمهاب اهرعشي

 تذخاأو 2 نيمأ ةلباقمل اهبقرت اهسفن نع ىفخت نأ تلواحو
 ةيلكلا تاعاق نيب لقنتلاو ٠ رضاحملا ناتسألا ىلا تافتلالاب لغاشتت
 ٠٠ هب تقتلا نأ ىلا ٠٠ اهلماعمو

 ٠٠ دوسا تفارك هقنع لوحو ٠٠ ةيلكلا ءانف ىف هب تقتلا
 .اهدفخي ىأ اهتبكي نأ عطتسي مل ةحرف ههجو ىلعو اهنم .برتقاو

 « هسافنا تمش ىتح اههجو نم ههجو برقو « احفاصم هدي اهل دمو
 ناتظحاجلا هانيعو 2 هدي ىف اهديب اظفتحم لازي.ال ىهو لاقو
 : اهينيع البقيل هتراظن جاجز ناقشت ناداكت

 ؟ ةدزاهنلا كيزا

 : هدي نم اهدي بذجتو هنع اههجوب حيشت ىهو دورب ىف تلاقو
 ةسيوك ٠0

 : اههجو ىف هيديعب ثحبي ىهو لاق
 ٠٠ ةيوش ةنابعت تنك كنا ىل اولاق حرابما
 ٠٠ العف : تلاق

 : ملكتت نأ اهيلع حلي هناك لاق
 ٠*٠ ىنيفوشت هزياع شم كنا ىل ايهتا انا ةقيقحلا

 ذاتسأ اد كوجرأ سب ٠*٠ ادبأ ٠٠ ال : دتشي اهدوربو تلاق
 ٠٠ اننيب تناك ةجاح لك ىسنت كنا نيمأ
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 : لاقو ٠ هتراظن جاجز قوف هابجاح عفتراو نيمأ تهبو
 8-2 احل نسا 5 يقام
 ٠٠ ٠ ةجاح لك : تلاق
 + هنآ ندعي -هتاسل نم نظفت ةشهدلاو لاق

 دوسقلاب عتمتت اهناك ٠٠ اهدوربب . هيلع للدتت اهناك تلاق
 ٠٠ هجاح انيب هيف شاقبام ىنكي ٠٠ مهاق تنا : هيلع

 !؟ ٠٠ هيل : لاق

 ٠٠ هدك : تللاق

 ٠٠ فرعا مزال : هتشهد نم هسفن كلامتي ادب دقو لاق
 ! كنخا نه. + يدك نحن تكا كف لوقا شودقا ا + تلاق
 ةحيد قف لاق ةماقأ نو ىف 9 ضحي ةعارمج اهديب كشماو

 ىتنا فراع ٠٠ ىفيف اي سيوك كتلاح مهاف انأ : نانحلاب ضيفت
 نلا ةجلاتحم كنا كل انك زا امنا + 4 هيأ ىف قركفتتو ( ةفاناةساخ
 ٠٠ سف ناك + انيز مكم ناك لصخ ىللا <" لوألا نم رتكأ تقولد
 ٠٠ هيف بنذ شانلام

 ماهأ شينحضفتام ٠٠ ىديا بيس كلضف نم : ةدح ىف تلاق

 ٠٠ ةيلطلا
 نيبوطخم اننا نيفراع ةبلطلا : اهدي كرتي وهو ءوده ىف لاق
 2 .نيفوطغم شع :انثا ا وقرعباج ةركم  'كلاق
 : اههجو ىف خرصي هناك ةدح ىف لاق

 مالع اود ةنلرقننللا مالكلا ++  ةريغيص شمر ىتنا 5. .ىفيفت
 اهي سكتو , اهيب ىبعلت كديا ىف ةبعل شم انآو ٠٠ نيريغص تانب
 : : ٠١ ىبحت ام تقو

 نا ميطتتشي هنا ئديصكال اتاك + تحتك ىف هنا توتو
 ٠٠ ةدحلا هذهب اهبطاخي

 : هتوص ده دقو الئاق درطتساو

 نما



 ىتنا ٠٠ تقولد هذ عوضوملا ىف رارق شيذختتام ىكوجرأ

 ىتناو ىركفت ىردقت نكمم شم ٠٠ ىكيلع ةرئام ةمدصلاو.« ةنيزح
 ٠٠ ىد ةلأاحلا ىف

 هادحتت اهناك دانع ىف تلاق

 ++ نيفتت ىقلاح: اع ةنافل' شقملكت اه كلتغف نه بتيط د
 نقتحا دقو 0 اهيلا رطظني فقاو قوهو ٠٠ تدعتباو هتكرتو

 اهءارو ىرجي نأ ىف ركفي هناك « طخسلاب هانيع تالتماو + ههجو
 ٠٠ فشانلا اهسأر نيلي نأ ىلا اهبرضي ٠٠ ةعفص فلأ اهعفصيو

 ىلا ناتهجتم اهينيع لكو . بادآلا ةدلك لخاد .ةليبن تراسو

 .اهنوزعيو اهلوح نوعمجتي تابلاطلاو ةبلطلاو.٠٠ دومحم نع ثحبلا
 ٠٠0 اهيتفش :نيب ةئيزخ ةماستباو ةبضتقم تاملكب :مهيلع درت ىهو
 دزمحم دجت نأ اهمهي ام لك ناك ++ دحا اهيزعي نأ اهمهي نكي ملو

 ٠٠ هيلا اهقوش ءىفطتل ءازع نم هيلا جاتحت ام لك هيدل دجتل ٠٠
 هل لوقتو ٠0 هنزح بناجب اهنزحو ٠٠ هبلق بناجب اهبلق عضتل
 دحأ نم هعمست ال امالك هنم عمستو ٠٠ هريغ دحأل هلوقت ال امالك

 هبغو ٠٠ ءازعلا هيف مالك ٠٠ ىهتني ال مالك ٠٠ ريثك مالك ٠٠ هريغ
 ٠.٠ بحلا هيفو ٠٠ ةايجحلا

 ىلا تلزنو 0 ةساردلا تاعاقو . ةقورألا ندب فوطت تراسو

 ركذتت .تادبو ٠* عاتلت تأدبو ٠٠ دومحم ىرق ال اهنكلو ٠٠ هيفودلا
 ٠ حودمم الا اهمامأ سيلف دومحم دجت مل نأ اهنآكو ٠*٠ حودمم.
 ٠٠ ءاكبملاب مهت اهنأاك تشحأو

 : ءادحو ددرت ىف تلاقو اهل ليمز نم تبرتقاو
 ٠٠ ؟ نسحم اي حودمم شتفش ام

 6 دوسألا اهيوت ىلا رظنو ٠٠ ةشهد ىف نسحم اهيلا رظنو

 ٠٠ كتايح ىف ةيقبلا : ةضيرم بطاخي هناك لاق مث
 : لوقت تداعو 2 اهيلق فجتراو . اهئطخ ىلأ تهمددتو
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 ٠٠ 5 دومحم شتفش ام , كلاسأ ىدب ناك ٠٠ ةفسآ

 ىنع هللا دمحي هناك  ةريغص ةماستبا مستبي ىهو نسحم لاقو
 ٠٠ ةيوش نم ةنينجلا ىف فقاو ناك : اهئافش

 اهينيع ترادأو ٠ ةيلكلا فلخ عقت ىتلا ةقيدحلا ىلا تجرخو
 هلظ تحت :اعمتجي نأ ادوعت ىتلا . ةرجشلا بناجب. افقاو “.٠ هتأرو

 تطخو ةدحاو ةارم هيف تبكس دق .ةايحلا ناك ٠٠ اهبلق. قفخو ٠٠
 تداك امو اهيتيكر تسم دق اهبلق تاقفخ نأك ةشعترم تاوطخ هوحن

 !٠ ةليبن : ةيلاع ةخرص هنم تقلطناو ٠٠ اهحمل ىتح « هوحن ىطخت

 ٠٠ ناكحضت هانيع ٠٠ كحضي هلك ههجوو ٠*٠ أاهوحت ىرجوا
 لك ناك ءاوهلا ىف ريطت هسار تارعشو ٠٠ .ناكحضت هاتنجوو
 ٠٠0 هينذأ نيب لصت ةعساو ةماستبا هيتفش نيبو ٠+ درغزت ةرعش

 ٠٠ اهتحرف مواقت نأ عيطتست ال ىهو اهناكم تفقوو
 ٠٠ هيديب امهيلع. طغضي اهيدي اتلكب كسمأو اهنم برتقاو
 ٠٠ كخضي اههجوو ٠٠ كحضي ههجوو
 ٠٠ ىنيتشحو ٠٠ ةليبن : ةحرفلا نم ثهلي ىهو لاقو
 اهئاكم نم زفقت نأ لواحت ةنجو لك :نأك اهاتنجؤ تشعتراو

 ٠٠ ١ ملكتت ملو ٠*٠ هيتفش نيب اهسفن عضتل

 ني ةكسحلا تفخحاف 4+ نوسالا ايبوك هزكذ امير < هينكو
 ٠ ضرألا ىلا امهالك رظنو ٠٠ اهتكحض تفتخاو ٠٠ ههجو قوف
 نأ هقح نم سيل نأ سحأ هنأك ٠ هيدي ندب نم اهيدي تلفي ىهو لاقو

 ٠.٠ ىو ٠٠ ةزانجلا ىف تيشم انأ : نزحلا سملي :

 ش اهناك ةحرف ةعمل اهينيع ىفو « هيلا ترظنو « اهسأر ةليبن تعفرو
 لئاست ىهو « ةديدع امايأ تضق دقل ٠+ اهصقني ناك ائيش تدجو

 ىف ناك ىليل بيطخ نا ٠٠ ؟ ةزانجلا ىف دومحم راس له اهسفن
 ٠٠0 نومحم نكل ٠٠ ةزانجلا ىف ناك ىفيف بدطخو ٠٠ ةزانجلا
 اهي كرتشي نأ هقح نم لهو ٠٠ ؟ ةزانجلا ىف راس له ٠٠ اهبيبح
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 اريبك ائيش ةزانجلا ىف هكارتش *| ناك ٠١ ؟ اهبيطخ سيل هنأ مغر
 ٠ اهحارفاو اهيئاصم ىف اهلثمي ىذلا اهلجر هنا ٠٠ اهل ةبسنلاب
 ا ةزانجلا ىف رسي مل نا كانه نكي مل ناف
 ٠٠ ليعب ٠٠ اهنع ديعب هنأ كلذ ىنعم ٠ ٠ اهبناجب فقد لجر اهل

 نكي مل امبرو ٠٠ ةزانجلا ىف راس دقل ٠٠ دومحم اهنأمط دقو

 اهنامظ هنكلو ٠٠ اهتايح ىف ريبك ءىش ىلا اهنئمطي هنأ ىردي دومحم
 ٠٠ فارغلت تعيو : الئاق دومحم درطتساو **

 ٠١ شوتفشا ام : مستبت ىهو تلاق
 ٠ كنغ هوبخ نكمي ٠* هد ىازا : لاق

 صالخ م هتغب ماد ام « مهمه شم : كحضت داكت ىهو تلاق
 : اهلظ ىف افقيل ةرجشلا ىحن هجتي نأب مهي ىهو لاق
 نوكاو كفوشا ىمفن ناك ٠٠ ؟ هيا لمعا فراع شتنكام انأ -

 هنا ىل ايهتا ٠٠ شتردقام نوفيلث كل برضا تلواحو ٠٠ كبنج
 ل ا ا ا ا شحصي ام

 ىلع نوبت يبت نمي سفتل لوقأو ٠ ةيرخلا ةباخا حبصلا
 ةرجشلا ىلا الصي نأ لبق فقت ىهو تاق

 داير ؟ جيراقتلا ةمهم ها يشاعت ةدتعت ثنا“
 2.٠ ؟ هيل ٠٠ هويآ : لاق

 جورن هزياع ٠٠ ةئيلكلا ىف دعقا هزياع شم ىلصأ : تلاق
 ٠٠ ايندلا تيسن ىنا ىل ايهتم ٠٠ ةناقهز ٠ ٠ ةتحا ىأ ىف حسفتن

 *٠ انيب اللاي بط : لاق مث. . اليلق ركفو
 مارتلا ةطحم ىتح اراسو « ةيلكلا نم اجرخو « اهبناجب راسو
 ىثح ليثمتلا ةقرف ءابنأو ةيلكلا ءابنأ نع اهثدحي نأ دمعتي ىه
 + يل بل ىرتشتاجب شح : .اهيكفنط نيب ةتيزخلا' اهتيابستبااو تل ناويحلا ةقيدح روس نم ابرتقا امدنعو ٠٠ اهنازحا نع اهلغش

 .نعأ ىف هكراشت ةليبت ناك . ةريبك ةماستبا دومحم مستيا
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 لاقو « اهفلت ىتلا نزحلا دويق نم هحارس تقلطأ اهناكو . هتاياوه

 ٠٠ ىوق : سامح ىفأ
 ٠ لقنتم ريغص نرف مامأ فقي ىذلا بللا عئاب ىلا هجتا مث

 وهو اكحاض لاقو ضيبالا بلا -نمز نيساطرق هني: ىف ليصم داعو

 : اساطرق اهلواني
 1 نا تيكر يللي ةودلا ل اهلل عفاف ننال ةفمجلا

 مزعنو « ةليلب لمعن انلوق ٠٠ دلبلا نم حمق ةيوش دوصقملا دبعل
 : :ضيبأ بل ةليلبلا ىلغ طحا ىتآ ىلع تممصو“+ “+ اتباهتصا اهيلغ
 هتيطحو ٠* ةعاسس ىجيي رشقلا نم هعلطأو بللا ىف زقزقأ تدعق

 اهنم لكاي ىضر شدحام امنا ٠٠ ةشهذم تناكو ٠٠ ةليلبلا ىلع
 ٠٠ ىدحول اهتلك

 ؟ ٠٠ صوصخم اهلماع كيقالت : تلاقو « ةليبن تكحضو

 كتم> ىف ٠٠ شومهفيبام ىللا مه ٠٠ ادبأ : ةداج ةجهل ىف لاق
 : تلاقو اهيتفش نيب بل ةبح تعضوو ٠* ؟ قتسفلا نم ذلا شم بللا

 العف ٠.٠١

 قلطي وهو دومحم لاقو , لينلل ىذاحملا عراشلا ىتح اراسو
 ؟ هسل الاو ىركاذت ىتيدتباو : هيدتقش نيب نم بللا رشق

 ٠٠ هسل : دهنتت ىهو تلاق

 ٠* رهش هيلع لضاف ناحتمالا هد : عزج ىف لاق

 شم +. ريت تلواح ٠٠ مكانا هرداق شمه : ساي ىف تلاق

 ٠ طيعأ , باتك حتفا ام لك ٠٠ هرداق

 2١ اهيساوي هناك مستبي وهو لاق
 دعا : ةريدك ةيدسلا عا ةفراه 55-51 ةلييشاب :لرقنم شم'د

 كنل شومهي ام حودمم ٠* ىمواقتو ىلمحتست مزالو ٠٠ اهل انلك
 ؛+ ىعجنت كنا هميز انتا هر ناجل

 دمحأ ايوخأ ٠* ريغتا هلك تيبلا امنا ٠٠ حودمم'شم : تلاق
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 ىز شاقب ام ىلاخ ىتحو ٠٠ ىتاوخاو ٠٠ تريغتا امامو ٠** ريغتا
 نيفراع شم ٠٠ بارغألا ىز ضعب عم نيشياع انيقب ٠٠ لوألا
 +٠ هنم فياخو ىناتلا ىلع فياخ دحاو لك ٠٠ ؟ ىازا ضعب ملكن
 ٠ هدعب خياد لضفدو « ىوق دماج سكوببرضني دحاو امل: فراع
 ٠٠ ةخياد انأو ركاذأ ردقأ نكمم شهو ٠٠ نيخياد اتلك انحا وها
 تيبلا ىف نه ىل شاقئام نأ نانك ةساح انثأ + .شدو ةفئاد نيم انآ

 ىف اياعم شياع ٠٠ اياعم شياع ىللا هوه هدحول حودمم ناك ٠٠
 فراع ناك ٠٠ ىبح عم شياعو ٠+ ىراكفأ عم ىشياعو ٠٠ ةعماجلا

 ىنال كبحيب هنا ىلل ايهتم ناكو ٠٠ تكاس ناكو ٠٠ كيحاب ىنا
 ةءان هيلع نرشاام نيف ازمه ملك( ندقا ىللا ”ديهولا .قاك ٠١ +: كيحام

 يه هراكفا اننا :ىدحولا قراكلا نشع. سراكفا نأ ةساح ككو +
 ٠٠ ىنمطم ناكو ٠٠ ىنعجشم ناكو ٠٠ ىنسنوم ناك ٠١ نامك
 ٠٠ حودمم حار تقولدو ٠٠ طلغ كل ىبح نا تركتفا تنك هالول

 ىللا ايندلا ىف اياعم شيعي الو ٠٠ ىنمهفي تيبلا ىف دح ىمل شاقبام
 ٠٠ ةينات ايند ىف نيشياع مهلك ٠٠ اهيف ةشياع انأ

 : .بللا ةزقزق نع فك دقو ةنيزح ةجهل ىف دومحم لاقو

 ٠٠ ليج ناكو ٠ ةركف ناك حودبمم ٠٠ شحرام حودمم
 ىفو ٠٠ ريتك تويب ىف نيشياع ٠٠ شياع ليجلاو , ةشياع ةركفلاو
 ٠٠ كدحول ىنوكتحام كرمع ٠٠ كدحول شم ىتناو ٠١ ريتك نابش
 .نويلم هلمعيب نكل . انتاهمأ الو انءابآ شولمعيب ام هلمعنب ىللا
 ٠٠ هدحاوو دحاو نويلم تيم ٠٠ انيز دحاو

 ةعمد ففجتل ريغصلا اهليدنم اهتبيقح نم جرخت ىهو تلاق
 انتا + كقاهام تنكام ىئرمع انا <: ةفياشن انا: : هيئه قم توفط
 ٠٠٠ رتكآ فاخاب موي لكو ٠٠ ةفياخ انأو حودمم تام ام موي نم
 هج ام ىز « :نامك ثنا هيف كفوشا اح شم ىللا مولا 'ةرظتنمو
 ٠٠ حودمم هيف حار ىللا مويلا
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 . مستبي نأ لواحي ىهو لاق
 ٠٠ كرطاخ ناشلع شتمام ىنا تررق انأ ٠٠ ىنئمطا

 « توملا نيب قرفلا هيأ امنا ٠٠ توملا نع شملكتبام انأ ؛ تلاق

 « ديعب دلب ىف نيعتتو , ةيلكلا بيستو ناحتمالا ىف' حجنت كنا نيبو

 ؟! ٠٠ ىنع دعبتو.
 . : اهنع ففخي نأ لواحي لازي ال وهو لاق

 ٠ شيلعزت اه ؛ حجنا اح شم ٠٠ طقسا اح , صالخ

 ٠*٠ ىرخأ ةعمد تففج ٠* درت ملو
 0 ااا اتم او را فنك قيقر نع فاح حنسمو

 ىنع ةديعب ىتناو عيباسأ تالت تدعق امل تبعت انأ ٠٠ ةليبن : ةداج

 شاهيفام ٠٠ ةيضاق كريغ نم ايندلا تيقل تيصب ٠٠ ريتك تبعت ٠٠
 ٠٠ كنع ىنغتسا شردقا ام ىنا تفرعو ٠** لهأ شاهيفام ٠*٠ ا دنح

 كريغ نمو ٠٠ كفوشا ناشلع الا ةيلكلا ىجاب شتنكام ىنا تفرع
 ىنات حبصااح ىنآأل الا شركاذبام ىنا تفرعو ٠٠ ةيلك شالب ىقبي
 :ةرعو ٠١٠ كبحاي ىنأل الا شكحضابام ىنا تقرعو ٠٠ كفوشأ موي
 ٠٠ نزوجتن مزال اننا

 ٠٠ تلجوف اهناك اهينيع هيلا تعفرو
 تركف ام ىزمع ٠٠ ناوجلا ىف ريتك تركف : الئاق درطتساو

 موي كنع ديعب تققو ىنأب ىساسحا ناكو ٠*٠ لود نيمويلا. دا هيف
 ئرورض اذحا ٠٠ رتكا زاوجلا ىف ركفا ىنيلخي , ىكوخأ تام ام
 ٠٠ ؟ ىازا شيعنو ٠* ؟ ىازا سب ٠٠ نزوجتلا.

 : ساي ىف تلأقو ٠ ةليبن مامتهإ شمكناو

 : ؟ زوجتنا نكمم شم ىقبي ٠٠ ةينغ انأو « ريقف تن اعبط

 رهشلا ىف هينج نيعجرا بسكأ تردق ىل ٠٠ نكمم ٠-.أل : لاق

 ةقش دخان :٠٠ نيتالتب شيعنو « ايوبأو ىمال هينج ةرشعإ تعبأ *٠
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 ةسمخب ضيبا بل زقزقتو سبلنو برشنو لكانو 2« هينج ةسمخب
 ٠٠ اهنامط هنأك اهل منمتياو ٠٠ نيرشعو

 ٠ ماستيا الب تلاقو
 شم تنا ٠٠ هد عوضوملا شالب ٠٠ دومحم اي فورعم لمعا

 شركفب ام كيف ركفاب امل انا ٠٠ ىنمهفتاحام كرمعو , ىنمهاف
 ٠١ مهم شم ٠٠ فاح شيع لكان هقد لكان ٠٠ ضعب عم اننا مهملا :٠٠ شمهيام , ,ةرشع ٠ نيسمخ نيعبرا ٠٠ سبو ضعب عم نوكن اننا ركفاب ٠٠ ؟ ىازا شيعناح

 ٠٠ ىلقعو ىبلقب كبحاب اناو ٠٠ كبلقب ىنيبحتب تنا : لاق
 + ضرألا ىلا بللا ساطرقب فذقت ىهو تلاق
 ٠ اياعم شيعت كنا شم ٠* سيوك شيعت كنا كدنع مهملا ٠ كسفن بحتب تنأ ٠٠ كلقعب الو كبلقب ال ٠٠ صلاخ شينبحتبام تنا -
 هناك هبجو صلقتو ٠٠ هعم تتكس دق هسافنأ نأك ٠٠ تكسو

 مكدنع تشعو « كتزوجتا تنك ىسفن بحاب تنك ىل : هسفن هب ثداحي هناك ضيفخ توص ىف ةرتف دعب لاق مث , هتدعم ىف ملأد سحي
 ٠. ةينغ كنا الو « ريقف ىنا ىنمه شناكام ٠ ٠ مكتيب ىف

 ٠ ةجاح عمسا ةزياع شم ٠١ صالخ ٠٠ دومحم اي صالخام : نونجلا نم اهسار' ىمحت اهناك اهدفكب اهينذأ دست ىهو تلاق
 ٠٠ ةنايعت ٠٠ ةنابعت انأ

 ىذاحملا شيتروكلا روس ىلع تسلجو .« هبناج نم تفرحتاو
 ٠. ىكبت اهكرتو ٠٠ اتماص اهبناجب سلجو ٠٠ تكبو ٠٠ ليذلل

 تقلأ ىذلا بللا ساطرق طقتلاو ضرالا ىلع ىنحناو ماق مث
 ٠. اهبئاجب سلجي داعو , هدي ىف هب ظفتحاو « ضرالا ىلا هب

 : مستبي وهو لاق. اهيلا تفتلاو ٠٠ ةليبن ءاكب ادهو
 .. ؟ بكرم دخان ىجيت -
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 نم لاستت ةفيعض ةماستباو , اهعومد ةيقب ففجت ىهو تلاق
 ٠٠ بيط : اهيتفش ندب

 اندهص: كوم اوجتاش اوتو ليصل ةققع ىلا ةنكو, ماكو
 ىف ىه فقوو « ةمدقملا ىف تسلجو ٠٠ اهيلا دعصتل هديب اهنواعو
 ىوتلملا هقنع طاير حازأو , ةشمركملا هترتس علخو 2 بكرملا طسو
 ٠ ةضيرع طوطخب ملقملا هصيمق مامكأ رمشو 2 ةرايودلا ةلتفك
 : افينع احجرات حجراتت تذخاف بكرللا عاق ىف هيقاس كرخا مك
 ٠ نونجم اي ٠٠ دومحم : ةليدن تخرصو

 يطوق يسرح نانقلط: كحعي ىفو 'لاكو
 ديلا كت اذهب ب ةيماسا كفا دهؤ <« :نفادجلا ىلا "سلجم

 ءاملا ىف نيفادجملا عضي وهو لاقو ٠٠ اهينيع مامأ عقافلا
 ٠١. ىلوق ةيردنكسا لصون ام لوأ .٠٠ كلاب ىدخ

 ٠ نورماغملا اهيأ ٠٠ مامألا ىلا : ةيليثمت ةجهل ىف خرص مث

 ٠٠ اهرعش ريطي ءاوهلاو ٠١ ةليبن تكحضو
 ! رج رع ا#أ

 ٠ هتداع ريغ ىلع . ارخاتم دمحأ ظقدتسا حابصلا اذه ىف

 ناتفاج هاتفشو «٠ هينيع قوف ناطقاس هانقجو «٠ لقثم هسارو
 هد ثدح ام ضرعتسي هشارف ىف سلجو ٠٠ بشخ نم نيتعطقك
 هناك بجعلاو ةشهدلا نم ريثك اهيف ةماستبا مْسَتِباو ٠٠ ليللا لالخ
 + اذه لك لاني نأ عيطتسي ناك هنأ قدصي ال < هسفن قدضي ال
 ةعتملاب ةرخاز ايند لخدي نأ ٠+ ةلوهسلا هذهو ةطاسبلا دذهب
 ددحيو ةاتف ىلا مدقتدل ةعاجمشلا هسفن ىف دجو هنأ درجمل ةذللاو

 أذب ىتح نكلو 2 نيعم عون نم ةاتف اهنأ حيحص ٠٠ ادعوم اهعم
 ملو « هيلا مدقتي مل ٠٠ هنسفن ىلع همرحي ناك تايتفلا نه عونلا
 تايتفلا نم عوتلا ةذهي فرعتلا نا دقتعي ناكو .٠+ امعط همل قدي
 ة.ءاخ قالخأ ىلاو ٠« ضاخ ءاكذ ىلاو , ةصاخ بهاوم ىلا جاتحي
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 هذه الو , ءاكذلا اذه الو بهاوملا ءذه كلمي ال هنأ دقتعي ناكو ٠٠
 لصو ٠+ ةأرما ىأ ةاتف ىأ برقي ال اهلك هتايح شاعف ٠٠ قالخألا
 ةارما ىك ةأتف برقي ال وهو هرمع نم نويرشعلاو ةسماخلا ىلا
 ءدسج ىلا نللستيو « انايحأ هسارب فوطت تالايخ ءاسنلا لك تناك
 ٠ اهانمتي ناكو ٠٠ ةريهش بحأ نأ ىلا ٠٠ ىناماو ماهواو لايغ نهلك ٠٠ مدو محل نم ةأرما ادبأ هل نكي مل ٠٠ هماهوأ قيرط نع
 ىف اهسسحتي نأو , هيعارذ نيب اهذخأي نأو « اهلبقي نأ ىنمتي
 ملف هتيصخش عايضو هددرتو هفعضب طلتخا هبح نكلو ** هيدي
 ريغ قيرط. نع الو جاوزلا قيرط نع ال اهيلا لصي نأ عطتسي
 ىف انايحأ ىرستو , هبلق المت ةفطاعك هبحب ىفتكاف ٠٠ جاوزلا
 ٠٠ ةدسجو ةيلق٠“بذعت * ٠ هبذعتو +١ هدسج

 ٠. ليللا ثداوح ركذي هشارف ىف سلاج ىهو دمحأ ىتفش نيب بجعلاو ةشهدلا ةماستبا تعستاو

 اذاه ىردي ال وهو « سابال لحم ىف اهئاقل ىلا بهذ دقل
 اقاسنم ناك ٠٠ لمآ ىتح الو ةطخ هسأر ىف نكت مل ٠٠ اهب عنصيس
 , قلطنملا ىتفلا ةيصخش ٠٠ اهيلع ممصي ىتلا ةديدجلا هتيصخش هيلا همفدت « هفشتكي نأ ديري ديدج ملاع ىحن ريس, هناك .اهيلا
 كو ٠١ حودمم روضتي امك « حودمم ةيصخش :٠ ءىرجلا , حزملا
 دردص ىف ءىشب سحاو . نيمرج ىلا قيرطلا ىف ىهو ةريهلش ركذت
 ةداجلا ةيوطنملا ةمردقلا هتيصخش ىلا دوعيس هناك سحاآ ٠٠ لملمتي
 اهب هتبحأ .ىتلاو ةريهش اهب بحأ ىتلا ةيصخشلا ٠٠ ةروقولا
 ٠٠ ديري ال ٠٠ ةيصخشلا هذه ىلا دوعي نأ ديري ال وهو ٠٠ ةريهش
 ٠٠ هردص ىف لملمتي ىذلا ءىلا مواقو ةريهشب ؛ةساسحا مواقف
 ملف دئاوملا قوف هيئيعب فاطو ٠٠ سابال لحم ومن ىطخلا عرساو
 ٠.٠ اضيأ نيمرج دجي ملف « رابلا ١» ىلأ لخدو ٠٠ نيمرج دجي
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 نم اسأك بلطو « رابلا ١» دعاقم نم عقترم دعقم ىلع سلجو

 دمعتيو ٠٠ سأكلا فاخي هناك + قفر ىف هبرشي ذخأ ٠٠ ىكسيولا
 ٠٠ اهمودقب امتهم ودبي ال نيمرج تتأ اذا ىتح هلوح رظني الآ

 داعادو هيئاجيب سلجو  ىدانلا ءاقدصأ دحأ  ورمع ءاجو

 ٠٠ ىرخآ اساك ةعف برشو ٠+ سأاك ىلا

 ملو ٠٠ ةأرج دادزاو ٠٠ اهب ىثتناو هقورع ىف رمخلا ترسو

 ذخأف « راظتنالا قيطد دعي ملو ٠٠ اهب قفرتي الو « ساكلا فاخي دعي

 دوعي مث ٠٠ اريثك ملكتيو ٠٠ نيمرج نع اثحاب:بابلا ةيحان تفلتي

 ٠ نيمرج نع اثحاب بابلا ةيحان تفلتي

 اهآرو ٠

 زتهت اهنم ةعطق لك 2 ءايزأ ةضراعك ردست بابلا نم ةلخاد'

 « ريغصلا اهمجح ٠٠ ريثم « ليمج قسانتم اهيف ءىش لك ٠٠ باسحب

 البت :نتلا اهتناشقياو. . .ناتتينللا اهاتفنكو +. .ههانلا ةهروتعو

 هناك همف حتفو ٠٠ اهلكأي نأ ديري هنأب ساسحالا همهادو ٠٠ اههجو

 ٠٠ اهلكاي نأب العف مهي
 لك ناحفاصت اهانيعو . اهدد هيلا دمت نأ نود همامأ تفقوو

 ٠ ىللاه : ةريبكلا اهتماستبا لالخ نم تلاقو ٠٠ ةهجو نم ةعطق
 منو ءاهعم اءاج , بتاجالا فاصنأ نم نيباش ىلا هتمدق مث

 نوكحضيو نوثدحتيو « نوبرشي اوأدبو ٠٠ امهيمسا عامسب متهي
 ىف ةذل دجي هنأ ٠-٠ دحأ هعمسد نأ همهن ال ٠٠ اريثك ملكتي وهو ٠٠

 ٠* دحأ هيلا عمتسي نأ ىف ال ملكتي نأ

 « هيلا مهتمدق ٠ نيمرج ءاقدصأ نم نورخآ نابش ةثالث ءاجو

 ٠١ مهئامسأ عامسي متهي نأ نؤد ىكسيولا سوؤك ىلا مهاعدو

 نوضرفي سأنلا لك نا ٠٠ هيلا .مهمدقت نيمرجو اليلق محو هنكلو
 تحدمو ٠*٠ اهءاقدصأ هيلع تضرف ةريهش ٠ مه ءاقدصأ هيلع

 اهءاقدصأ نيمرج هيلع ضرفت نآلاو ٠٠ هءاقدصأ هيلع ضرف ىريخ
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 هل سيل هنأل امير ٠١ ؟ سانلا ىلع هءاقدصأ ىه ضرفي ال اذامل ٠٠
 نأ ٠٠ هسفنب مهراتخي ءاقدصأ هل نوكد نأ بجي ٠+ “ ءاقدصأ

 فرصمعتي نم لك ىلع اهضرفيو « اهبحصيو هبحصت ةلش هل نوكت
 ٠٠ هعم جرخت ةاتف لك ىلعو « هيلع

 ىلا داع مث , ةهرب ىوس هسار ىف رطاخلا اذه رقتسي ملو .
 هب نوطيحيو « .اريثك هعم نوبرشي عيمجلاو « اريثك برش ٠٠ هساك
 , ىرخأو ةتفل لك نيب نيمرج ىلا رظني وهو ٠٠ ةليللا سيرع هنآك
 ٠٠ 0 ١ اهلكاي نأب مهي هناك هاف حتفيو

 سبماريمس حطس ىلا اعيمج اوبهذي نأ نيمرج تحرتقاو
 نأ هيلع نيددرتملا ىلع طرتشي سيماريمس نكلو -٠ اوصقريل
 صيمقلا ىو.س ىدتري ال دمحأاو « ةلماكلا مهبايث ىف اونوكي
 « تفاركلاو ةتكاجلاب ىتأدل هتيب ىلا دوعي الأ ىلع ممصو « نولطنبلاو .
 ىف « ندراج تنفوكلا » ىهلم ىلا اوبهذي نأ حرتقت نيمرج تداعف
 ٠٠ عيمجلا قفاوو ٠*٠ مرهلا عراش

 رايلا مداخ هته .بلط مك عمسي مل ٠٠ باسحلا دمحأ عقدو
 ىقاب هنم ذخأو , تاهينج ةرشعلا تاذ نم ةقروب هيلا ىقلأ هذكلو
 ٠٠ اهيف رظني نأ نود هبيج ىف اهعضوو « اهدعي نأ نود دوقنلا

 فرعي ال . ءاقدصألا نم ةتس هلوحو « هبتاجب نيمرجو جرخو
 ٠٠ ورمعمسا الا مهنيب نم

 :. ةورج ءاوتما يناسالا فانستا نم دحاو ةرايسو . ورمع ةرايس ٠*٠ نيترايس ىف اوقرفتو
 ٠ ةرايسلا لخاد امهو نيدمرج هب تقصتلاو
 رمخلا رخبتت ىتح رانلا دقشتو ٠٠ هندب ىف ىرست رانلا تأدبو

 ىلا عفدنت هنم ةعطق لكب سحي وهو *: اهدهص ىلع هسأر نم
 ناداكت هاتفشو ٠٠ اهيدهن سسحتتل قلطنت نأ ديرت هدي ٠٠ نيمرج
 وهو ٠ 2 اهقاس ىلا بذجنت هقاسو ٠٠ اهيتفش ىلا ههجو نم نازففت
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 علتبتل اهتماستبا هيلع قلطت ٠٠ هريثت نأ دمعتت ىهو ٠٠ مواقي
 قصتللا اهقاسو ٠٠ هعارذ ىلع زكتري اهدهن كرتتو ٠٠ هلك ههجو
 ىف ىقب ام ةمواقملا ترخبو ٠٠ مواقيو ٠:. مواقد وهو ٠٠ هقاسب
 ٠٠ رمخلا نم اديزمه ٠٠ برشي نأ ديري هنا ٠٠ رمخ نم هسأر

 ةريبك ةدئام لوح عيمجلا فتلا ندراج تنفوكلا ىفو
 : ةطاسب ىف نيمرج تلاقو « ىكسيولا نم اسوؤك دمحأ بلطو

 1 ٠٠ ةزازق تاه

 دمحأ ادبو ٠٠ ىرخأ ةجاجزو ٠٠ ىكسيولا ةجاجز تءاجو
 ىهو نيمرج ىلا رظنيو ٠٠ :اريثك ملكتيو ٠٠ ديذج .نم ىثتني
 وهو ٠٠ دحاو لك عم صقرت ٠٠ صقرلا نع.فكت ال اهنا ٠ ٠ .صقرت
 يطق نيصقا ىلا نع دما قرش هل ضمت اهنا طا نعي جاك ةاهيثلا نلظنو
 قح ىأب ىردي ال هنكلو ٠٠ نيمرج كلمي هنأ سحي هنا ٠٠ اهنم
 ٠٠ اهكلمي نأ ىنعم ام ىردي الو ٠٠ ؟ اهكلمي

 : حيصت ىهو « هدي نم هتبذجو نيمرج تءاجو

 ٠* كدأ ىلع ىد ةصقرلا * ٠ لسك شالب صقرا موق
 افلم وخال نت ةللح» ةةزاه ++ "ومكاتلا ىقيسوم تقاك
 ش ++ ةكانذزلا جوع 3ك ىلطت ةيفاك ةمتشأ لا قت

 ٠٠ ةئيطب تاوطخ ىف اهب راسو ٠٠ هيعارذ نيب اهذخأو
 اهدسج لك ٠٠ اهدسجي سحي ىهو ٠١ هردصي قصتلم اهردصو

 هسار ىف رمخلا جهو افطناو ٠٠ ديدج نه لعتشت رانلا تادبو ٠٠

 نأ الا عيطتسي ال هنا ٠٠ ملكتي دعي ملو ٠+ ريثم رمحأ رون ىوس
 هيلا اهمض ىف ارجتت هعارذو * ٠ اًئطي هتاوطخ تدادزاو ٠٠ سحب

 اهفزعت ىتلا ةينغألاب منرتت ىهو ٠+ اهرهظ قوف كرحتت هفكو ٠٠
 ةضمغم ٠٠ ةملستسم ٠*٠ هردص ىف ءومت ةطق اهنأاك ىقيسوملا

 اقلك 4+ هكا قفك  كدتتساف ' اةييلق للا تليهو:.راثلاو 5+ نيتيعلا
 ملو ٠٠ ةريبكلا لوبطلا قوف جونزلا تاطبخ اهناك ةفينع ةعيرس

54 



 هنأ ٠ * مواقي نأ عيطتسي دعي مل هنا ٠ ٠ ؟ عنصي اذام ىردي دعي

 ٠٠ اهلبقي ٠٠ هد.سج نع رانلا حيزيل ٠:٠ ءىش ىأ لعفي نأ ديري
 ٠١. ؟ اهلكأي ٠. اهيرضي

 *» ةاققو

 هنع تدعتياو ٠٠ جنيوس ٠٠ ابخاص انحل :ىقيسوملا تفزع
 ىتدرفب تفذقو ٠٠ ءامسلا نم ارمأ تقلت اهنأاك ةدحاو ةرم نيمرج

 ناك نونجو فنعب صقرت تذخأو 2 ءاوهلا ىف اهيمدق نم اهئاذح
 ٠٠ اهدسج نم ةعطق لك ىف اهصرقي ناطيشلا

 نأ لواحي ٠١٠ اكبترم الهاذ صقزلا ةبلح طسو .فقاو ىهو
 ةقلح اونوك دق نوصقارلاو ٠*٠ لجخلاب سحيف فوقولاب ىفتكي
 ىقيسوملا مغن ىلع تاقفص « نيمرجل نوقفصي اوأدبو امهب طيحت
 * نونجلا نم ديزم ىلا اهنوعفدي مهناك ٠ نوخرصيو

 هساقنأو ٠٠ دردزي ههجوو ٠*٠ دمحأ نيبح نم ببصتي قرعلاو
 هيلع نوكحضي سانلا نأب سحي ٠٠ نيهأ هنأاب سحي هنا ٠٠ قيضت

 ٠٠ هتمارك حرجت تاهقهق نيمرج تاصقر نأ سحي ٠*

 هانيعو « فنعب اهغسر ىلع ضبقو ء اهردلع مجه ةاأجفو
 ٠-٠ اهلتقي نأ كشو ىلع هنأك ٠ ناتدتحم ٠ ناتيضاغ

 ٠٠ ىآ : ةلئاق نيمرج تهواتو

 هةسيداةكأ قادستا الا ++ قيد الا ايقكك اييتيع ةيلا تعقوبوت
 اهناك ةماستبا اهيتفش ىلا تزفقو ٠* فنعلا اذه وأ *٠ ةرقلا

 :٠ ةيلإ عفو 1+ دنع كيم ًاذيلكا 25 .(ميدسب الح هكا تبعي
 ٠ + للاي. ++ ةيافع + بها .توض نه لاق
 ناك يفد تلاقو» يروعلا سهلا كانا هقاك هدارو اهدشو

 ٠٠ ىتمزج بيجأ امل ىنتسا : اههجو ىلع ءىفكنت
 نيصقارلا دحأ اهلوانو ٠٠ هءارو اهدشي لظ ٠٠ رظتند ملو

 :قايؤلاو طنا كرو ةسفنتم ىف ةقنب نقدي ةكسماج اهدنا
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 .0 ىي ٠٠0 ىي *٠ ىي ٠٠ ىي : راكنتسا ىف امهءارو نوحيصي

 ناطيشلا ةدهاشم ةعتم نم مهمرح ىذلا :لجرلا ىلع نوجتحيو
 0 ٠٠ نيمرج دسج نم ةعطق لك صرقي ىهو

 تفاخ توص ىق نيمرج تلاقو ٠٠ صقرلا ةقلح نم اجرخو
 ىف اهءاذح عضتو « اهثماستباب هيلا رظنت لازت ال ىهو « حيحفلاك

 ١ 0 رن عت اهدمدق
 ٠٠ نسحأ : بضغلا نم جدهتي لازي ال ةهردصو دمحأ لاقو
 جرخو .٠ هبساحي نأ نود هياسح هل عفدو نوسرجلا ىدان مث

 )2 ٠٠ امهءاقدضأ انذاآتسم امهتدئام ىلع ارمي نأ نود نيمرح عم

 ؟ نيف ىلع : ةرجأ ةرايس ىف نيمرجو ىه بكر دقو دمحأ لاقو
 ٠٠ ؟ تيبلا ىلع : هردص قوف اهسفنب ىقلت ىهو تلاق
 ٠٠ 5؟ نيف : لاق

 + نيف هنيد فراغ شم :هردس قوق ةلازوأا اهسارو تلاق
 ' ٠ 1! ىتيب حورن شردقن ام ٠٠ ىتيب : ةشهد ىف لاق
 هردص ىف اهسأر حسمت ىهو . ةرسكملا ةيبرعلا اهتجهلب تلاق

 : هدسوتت حيرم ناكم نع هيف ثحبت اهنأك

 -٠٠.. ؟ هيا كدنع لاما ٠٠ ةيبرع الو ٠٠ تيب كدنع ال تنأ

 ٠٠0 نيمرج ىدنع : هبضغ نكس دقو هعارذي .اهطيحي ىهو لاق
 ٠. ؟ اهيب هيا لمعت احو : نينيعلا ةضمغم ىهو تلاق

 ش ٠.٠ ىرمع لوط اهبحا اح : لاق
 ٠٠ اشاب ناميلس عراش ىلع علطي قاوسلل لوق بدط : تلأق
 لخدو ٠٠ اهتاقيدص ىدحا تيب ىلا ٠٠ كانه ىلا هتذخأو

 هنكلو ٠٠ هيلع مدقم وه ام ملعي هنا *٠ ةيهرلاب قفخي هردصو
 ٠ هب دتشت ةبهرلاو « مدقي فيك ىردي الو « فرصتي فيك ىردي ال

 ةهالب ىف مستبي وهو ٠٠ ةضيرعلا ةكيرألا ىلع اهبناجي سلجو
 3 ةعئاضلا ةددرتملا هتيصخش نأ سحأ ٠*٠ هلوقي امالك دجي الو ٠
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 نآلا عيطتسي ال هنا ٠٠ ةيصخشلا هذه مواقي ًاديو* ٠ هيلا تداع

 , ٠١٠ الشاف اناسنا هتايح لوط شاعل عجارت ول* + عجارتي- نأ

 ٠  ةكرحب ىتأي نأ لواحيو ٠٠ افيخس امالك ٠٠ ملكتي نأ لواحي
 انادي افخس دشأ ةكرح

 . هاوق ربتخت اهنأاك نيتمهن نينيعب هيلا رظنت ىهو نيمرج تلاقو
 ٠ ؟ هسل الاو لسوبلا تملعتا

 ٠٠ ىبرج : هتماستبا تحت هيفخي نأ لواحي كابترا ىف لاق
 ٠٠ قلطناو ٠٠ هافشلا تبرتقاو

 نيرشعو ةسمخ لاوط هنزتخا ىذلا مورحملا هبابش لك قلطنا 1

 الو ٠٠ هرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا ىف ىهو ركب باش ضرآلا
 ء فنعلا !اذهو « نونجلا اذهب نوكي نأ نكمي ركبلا باشلا نأ قدصت

 ىهو ٠٠ عيشي ال هنأ ٠٠ اهنع فكي نأ ديري ال هنا ٠٠ عزجلا اذهو

 تذخأ دقل ٠٠ ةقزمم اهناك سحت ٠٠ ةكهنم اهنا ٠٠ هتطعأ دق

 وهو ٠* اهرمع لوط هتطعأو هتذخأ ام ردق ةدجححاو ةليل ىف تطعأو

 : 50 عيشي نأ ديري ال

 ٠٠ نوفيلت كل برضا اح : هنئمطت اهناك سمهت ىهو ٠* تيبلا

 ٠٠ تفاخ نينط هسأر ىفو ٠٠ ةماستبا هيتقش نيبو ٠* مانو ++

 سحي امم رثكأ « ديدج ناسنا هناب سحي وهو «٠ حابصلا ىف ماقو
 ا ٠٠ نيتفاحلا هيتفشو 2 لقثملا هسأرن

 ٠0 رصتنا هنابا ٠٠ لطب هناب ٠0 ربك هناب سحي
 ٠٠ هسفن ىلع رصتنا ٠٠ نامرحلا' ىلع رصتنا

 اهلب قدي تاوطخ وطخي وهو , لستغاو مامحلا ىلا بهذو
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 اهدي لبقي ىنحناو همأ ىلا لخدو ٠٠ هراصتناب ىهابتي هناك ضرالا
 ش : نيزح توص ىف هل تلاقو ٠٠

 د ةيلغ تلكش ++ مرابعأ نها ان ىرق ترحل تاب
 ٠ هبضغت نأ ىشحت اهنأك ددرت ىف اهتلاق

 ٠٠١٠ تنك : اهيلا رظني ال ىهو لاقو
 ىش ىأ « ةلفح ىف اوعدم ناك هنا لوقي داك دقل ء ةهرب .فقوت مث

 ىلا ةزغو, فلي نأ ميلكا اال نا ضدك ع: ةئافدسا هنا نيرع
 ٠ هيخأ ىلع دادحلا مايأ ىف لازي ال ىهو ٠ سرع ىلا ةوعد ىأ ةلفح

 مالكلاو + يتكاش شناو مم نازيتنم تنك الئاق حالك اركاو
 ٠ اندخأ

 ٠ : مالا تلاقو

 ندا نقال رووا ى ران قل نو ه5 وحلا اذ كو ا د
 'نم ٠٠ ىتلاح فراع تنا ٠٠ كيلع شلغشنن ام ناشلع ٠ نوفيلت
 3 اديأ مكنم دح ىلع هنمطم شم انأو . حودمم ةثداح مود

 -«فسآ انآ. * +! اماما اي سهاح + ةاساا ىف قداس هو دمعا لاق

 هدي عضوو 2 نولطنبلاو صيمقلا ىدتراو . هتفرغ ىلا بهذو
 الا هعم قبب مل ٠٠ اهدعو دوقن نم هعم ىقب ام جرخأو هييج ىق
 هعمو سمأ تيبلا نم جرخ دقلو ٠٠ أشرق نورشعو ةسمخو ناهينج
 نيرشع نم رثكأ ةدحاو ةليل ىف قفنأ دقل ٠٠ اهينج نورشعو ةسمخ
 ٠٠ رهش ىف هيترم نم رثكأ ٠٠ اهينج

 يف هين نحب تحسم كاك اتفاقا اويقعه ةشدش نع قلظاو
 . ** اهينج نيرشع نم شكا قحتست ةليل اهنا ٠٠ مستبا مث
 ىلا بهذي ملو ٠ ارهظ ةرشع ةيناثلا ةغاسلاو تيبلا نم جرخو

 كيدلاك ريسي .لازي ال وهو ٠٠ ىدانلا ىلا ةرشابم هجتا ٠٠ ةرازولا

 هلوح نظنيو ٠٠ هراصتناب ايهابتم ٠٠ هسفنب ايهابتم ٠٠ شفانلا
 ةوقلا» +٠ ةقثلاب 'اديدج' اساسعأ نسكنيو +- ءالعتشا ىف امسك

7 



 ماستبالا قحتسي « ليمج ءىش لك +٠ هل مستبي هاري ءىش لكو ٠٠ ما
 فرعي هنا ٠٠ كابترا الب اهيف ركفي ٠٠ نيمرج ىف ركفي ىهو ٠٠

 ىلا هنهذ فرحنيو ٠٠ هذخاي فيك فرعيو « اهنم ديري اذام نآلا
 مستبي هنأك لفط وهو هتروصل مستبي هنأك مستبدف ٠١ ةريهش
 ٠ :ةريهش ىلع نآلا ربك دقل + ةلوفطلا تايركذل

 ٠.٠٠ ىدانلا لخدو

 :ةعانسلا نطرح راوجم ةدئاه قلع هدو ةشلاج ةزتهتكا مكي
 ٠٠ تكبترا هتماستبا نكلو ٠٠ ةماستبالا سفن مستبي نأ لواحو
 . ىف شيعت لازت ال اهنا ٠٠ ةلوفط ىركذ درجم تسيل ةريهش نا
 ه3 نيك املك ةلكم .نيكتا اهخا 5 مودا

 ٠٠ كيزا : :ةكبترملا هتماستبا لالخنم لاقو « اهيلا مدقتو
 تفاخ توص ىف تلاقو « نيتمومهم نينيع هيلا تعفرو
 0 ١+ روجتوي د

 ٠٠ ههجو ىرت نأ قدطت ال اهناك هنع اهسأر ترادآ مث

 ٠٠0 5 دعقأ ردقأ : اقيقر نوكي نأ لواحي ىهو لاقو
 ' * نكأق ىمركلا ,؛ لضفتا : هنع اههجوب ةحيشم لازت ال ىهو تلاق

 ٠. ؟ ىكاقياضم ةجاح هيف ٠٠ ؟ ةنالعز يتنا : لاق
 ٠.٠ ادبأ ٠٠ ال : تلاق

 ىف هتلاسو « اهنامتكب تقاض اهناك ةدحاو ةرم هيلا تتفتلا مث
 ٠ + و ترانا نيمرحت مم نازهس كنك دنا: + ةدقتا

 ةريهش تدرطتساو ٠٠. هناسل جلجلتو « ةشهد هايجاح عفتراو

 مكاعم نارهس ناك ىرمع ٠١ شبدكتام : قيرطلا هيلع عطقت اهناك
 اهاعم تجرخ كنا ىل لاقو ٠٠ ةجاح لك ىلع ىل لاقو « حرابما
 ! ؟ ٠٠ ليللا 'رخآ مكدحول

 ٠. ! نيمرج عم نارهبس تنك ٠٠ هويأ : مالستسا ىف لاق
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 1 2 هيل ناعم دنع عا وونو هئاؤ

 ٠٠ ؟ هيل ةنالعز ىتنا مهاف شم انأ : لاق

 ىنفرعي شحصي ام © نيمرج عم ىشمي ىللا ناشلغ : تلاق

 * ةجاح هنيبو ىنيب نوكت الو

 نيمرج ريغ ةينات ةجاح ىتنا سب : لاق
 ++ ةيناث ةهاح انآ اهنط + .تلاق

 ىكحي نأ لواحي هناك ٠ هدواري ةاهابملاب ثيبخ ساسحاو لاق

 ش ١ : شما ثدح اع لك ىلع ةزييشل

 هدحاو باش لك ةايح ىقو ٠٠ باش ىنأ ةريهش اي شيسنت ام

 ٠١ اهل جاتحم امنا + هتايح ىف رثآ شاهلام ٠٠ نيمرج ىز

 . هقرعت ال اناسنا اهمامأ ىرت اهناك ةشهد ىف ةريهش هيلا ترظنو

 ! صلاخ تريغتا تنا ٠٠ دمحأ اي تريغتا تنا : ةتوهيم ىهو تلاقو

 ' هدخآ ىللاو ٠١ باش انأف ٠-٠ تريغتا امهم : ةالابم الب لاقو

٠ 

 ه ٠

 *> كتم .هدخلا نكردكا ان .نيمرح قع
 هنم ززقتت اهناك ,٠ ناتضعتمم اهاتفشو تلاق

 9 محا ايديا نقف قاع ةياعاد
 ٠٠ ! كنم هزياع شم ٠٠ نيمرج نم هزياع ئللا : لاق

 : نقتحي اههجوو .« جدهتي اهردص ادب دقو ةدتحم تلاق

 ٠٠ ؟ ! ملكتا ؟ ٠١ هزياع تنا ىللا هوه هيا

 او ةمهاف تنا': دورب ىف لاق

 ىلع رطيست نأ لواحت ىهو ةروث ىف تلاقو , ةفقاو تضفتناو

 ش : احيبذ احوحبم اتوص ىتايف , ىلعي ال ىتح اهتوص

 ٠ نايشلا ةيقب ىز شم كنال كتيبح انأ , دمحأ اي عمسا

 ناسنا كاركاف تنك ىنأل كتيبح ٠٠ هبحأ دحاو لوأ تنأ تنكوأ

 نا :هركاف شتنكام ٠٠0  ىتمارك نوصتو ىنمرتحت ردقت فيظن
 .هربتعأ انأ هد هلوقتب ىللا مالكلاو ٠٠ نييقابلا ىز ىقبت موي ىجيياح
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 باش اهمسا ةجاح شيفام ٠٠ ىل مارتحا مدعو « ىتماركل ةناهإا

 تذبلا ىز هسفن نوصي مزال باشلا ٠٠ نيمرج ىز ةدحاول جاتحم
 تنك ٠٠ كسفن نوصت ردقت كنا ةركاف تنكو ٠٠ اهسفن نوصتب ام

 ٠١ امنا +٠ ىروعش مرتحيو ىنمرتحي ردقي مرتحم ناسنا كنا ةركاف

 هب ءىفطت نأ لواحت اهناك . اهقير تعلتباو ٠١ اليلق تتكسو

 ةماستبا هيتفش ىلعو . اتوهبم هناكم ىف سلاج دمحأو « اهتروث
 هنأ عم « اهتروث ءرس مهفي ال هنأك ٠٠ هلوقت ام مهفي ال هناك , ةيبغ

 1 ٠٠ نابشلا ةيقبك باش هنآ اهعنقي نأ لواحي
 : ةلئاق ةريهش تدرطتساو

 ةزياع الو :« ىنملكت كازياع شم ةدراهنلا دعب ٠٠ كوجرأ

 ٠٠ ! ٠ ةنافرق <٠ ! كنم ةنافرق انأ ٠٠ ! كفوشأ

 اهتيشم ىف ججراتت ىهو ةعيرس ةيبصع تاوطخ ىف تراس مث

 ٠١ اهينيع ىف عومدلا لقث لمتحت نأ عيطتست ال اهناك
 ْش 2 ٠٠ كرحتي ال هناكم سلاج دمحأو

 لازت ال اهنا : هسفنل لوقي ىهو ٠٠ ةالايم الب هيقتك زه مث
 ٠٠. دغ دعب وأ ادغ اهيضرتسي نأ عيطتسدي هنا « مهي ال . ةلفط
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 ٠ ةديدجلا هتلوجرب ايشتنم لازي ال ىهو تيبلا ىلا دمحأ داع

 ٠٠ هيدفش نم بناج ىلع ةالدم. هتماستباو « شوفنملا كيدلاك ريسي
 اهنا نم اقثاو ناك هنكلو ٠ ىدانلا ىف نيمرجب ىقتلا دق نكي ملو

 ىف تكرت دق هيلع ةريهش ةروث نكت ملو ٠٠ نوفيلتلا ىف هب لصتتس
 ديري أامدنع اهديغتسي نأ عيطتسي هنأ نم قثاو هنأ ٠٠ ارثأ هسفن

 ةقثلا هذه ءاسنلا ىلع هتردقبو ٠ هبابشبو , هسفنب هتقث نأ ٠٠
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 8-5 500 هس

 هراظتنا ىف ىجراخلا ىهبلا ىف ةفتلم اهلك ةلئاعلا دمحأ دحجوو

 5 ىليل بيطخ ماصع مهندبو 2 ءادغلا ماعط لوانتتل

 ةرارحب ماصع حفاصو « ةلساكتملا هتاوطخ ىف ريسي مدقتو

 0 ماصع هعضي ىذلا دوسألا قنعلا طابري ةهرب .هانيع تقلعتو

 سلج .مث « هينيع مامأ بصتنا احيش اهب درطي هناك هشومر تزتهاو

 * ؟ عنصملا لاح ىزا : احرم ىديي وهو لاقو هبناجي

 كا املا ع ار يا

 ٠*٠ ١ ديدجح ردتع ىنبن انددتبا ٠٠ لاع

 ٠٠ ؟ هد عنصملا متسسأ ىازا ,فرعأ نزياع انأ : دمحأ لاقو

 4 ميسنلا يف لفتشي هكا نكفيد كدلا والخ ىلا ةيأاو
 ٠ و ٠٠ ةليوط ةياكح ىد : ماصع لاقو ١

 نق ةرئاخ ايتاك اينبأ ىلا نطنت ىشو تلاقو مآلا هتيطاقو

 ٠ لوقعم : همأ ىلا رظني نأ نود دمحأ لاقو

 3 ماعطلا ةرجح ىلا اهتانبو مالا تمدقتو د ةلئاعلا دارقأ ماقو

 حودمم دعقم اهنيمي ىلعو ٠٠ ةدئاملا سار ىلع مألا تسلجو

 ىفيق هيلع نيلمك دعقم.مث ++ :تيبلا ىف. ميقا رق هنا + يلاخلا
 سلجو ٠*٠ ىليل مث ٠ ماصع مث ٠ ةليبت تسلج مالا راسي ىلعو ٠

 داك ام ةنكلو ٠٠ ةلئاعلا بر دعقم ٠٠ همأل هجاوملا دعقملا ىف دمحأ

 ىلع مجهي نأ ةاجف ررق هناك , ةدحاو ةره زفق ىتح 2 هيلع سلجي
 ٠٠ ىتيجاع شم هد داعقلا بدترت : مستيي نأ لواحي وهو هميرغ '
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 سلجو 2 نقتحم ههجوو « ةدئاملا لوح فلو 2, هدعقم كرت مك

 ٠.٠ همأ بئاجي ٠٠ حودمم دعقم ىف

 ىف هقلقي نأ لواحي ٠٠ حودمم ربق شبني نأ لواحي ادحأ ناك ٠* فوخو عزج نهنويع ىفو « هيلا هتاوخأو همأ راظنأ تهجتاو :
 ٠ اهب ثيغتست اهناك « ىرخألا ىلأ نهنم لك ترظن مث ٠٠ همون
 مالكلا نم فعضأ ٠٠ ايأر نيدبي نأ نم فعضأ نهناك نرعش مث
 نيتيبغ نينيعب فوطي ماصعو ٠٠ افيعض انيزح اتوكس نتكسفق
 هجو قوف هينيعب رقتسي مث ٠٠ اًئيش مهفي ال هناع نههوجو قوف
 ٠ ؟ ثدح اذام : هلأسي هناك دمحأ

 دعقملا ناك سحأ ٠٠ كبتراو ٠٠ دمحأ هجو. ناقتحا دادزاو
 هباتنا مث ٠٠ هيف صوغي هناكو , قيمع عساو هيلع سلج ىذلا
 ادوهجم لذب ٠٠ هسفن كلامت هنكلو -:. هدعقم ىلا دوعيو دعقملا قوف نم زفقي نأ مهو ٠٠ حودمم ىقاس قوف سلجي هنأب ساسحا
 لكو , هدانع لكو . هتدارا لكب :ناعتسا ٠٠ هسفن كلامتيل افينع
 ةقعلملاب كسماأو ٠٠ ةديدجلا هتيصخش نيوكت ىلا هعفدت ىتلا دقعلا
 هدي نكلو 2 همامأ عوضولملا ةيروشلا ,قبط نم فرتغي نا ا
 توص اهطوقسل ردصو ٠* قبطلا قوف ةقعلملا تطقسو 2 تشعترا
 ىفو ابهتانبو مالا سوؤر تزفقو ٠٠ ناسنا ةخرص هناك ٠٠ ا
 ناسنالا ةحرص ٠٠ ةخرصلا نعمس نهناك ٠ ةعزج تارظن نهنويع

 ٠0 نزحو ساي ىف  نهسوؤر نضفخ مث ٠٠ حودمم ةخرص ٠
 : . ٠١ تمص ةرثف ترمو

 هناك « ةماستبا فصن هيتفش نيبو لاقو , هما ىلا تفتلا مث
 : ,اهنع ففخي نأ لواحي

 ال حاولا ٠0 امام اي ىوق كنع ديعب تنك ىنيراتأ انأ هد
 ٠٠ هسفن حتفتتي كبنج دعقيب

 : تلاقو . ةنيزح ةماستبا مالا هل تمستباو

 ا/ا/



 ! دمحأ أي ىنع ديعب' تنك ام كرمع تناأ

 اهناك : ةدروشلا قيبط نم برشت تباعو , اهسأر تنحأ مث

 تعمرو ++ اهينيع نم ةعمد ترف :نأ ثبلت مل مث ٠٠ اهتعول برشت
 ئرد ال ىتح ءانحنا اهسأر ديزت ىهو . اهب اهتحسمو ةدئاملا ةطوف
 ىن هدي نم ةقعلملا عضوو ٠٠ اهآر دمحأ نكلو ٠٠ اهتعمد دحأ
 وى 40+ هك رش  اهتع ورسم" الو ةداك هوم قست ل ىقح  لضرك
 هتيرظنب اهعنقي هناك « نانح ىف لاقو < همأ دي قوف اهعضوو هدي دم
 ١ : حودمم دعقم ىلع سولجلا ىف

 ٠٠ نسحأ هدك ٠٠ ىنيقدص ٠٠ امام اي نسحأ هدك

 + يانا نيس وهوا ألا ةكلاقو
 ٠٠ نسحأ هدك هضرب ٠*٠ ىبدبح اي بيط

 ةلع نابي هناغ تاركا هروحو» ىلع 'هفاطوب هشار: نكح مفرو
 ++ هشفادك نأ ديرت له..+ +: نعازتعا اهنذل له" نيت

 اهبيطخ ىلا ىليل ترظنو ٠+ تانبلا نم ةدحاو ضرتعت ملو
 مادي ملكتي ملو: ++ :فقوملا نقتيو._ملكتن نأ ةنم بلطت اهاكا ءاَنِطَع
 ىذلا ليقثلا ىجلا ددبد نأ لواحي وهو الئاق ةليبن ىلا دمحأ تفتلاو
 ٠٠ ؟ ةليبن اي ةدراهنلا ةيلكلا ىتحر : مهب طيحي

 + هل :بتابشتعا 'ئف  ةليدت .كلاقو
 ٠ ؟ ىتما ناحتمالاو : لوقي دمحأ داعو

 ٠٠ رهش لضاف : اضيأ باضتقا ىف ةليبن تلاقو
 ؟ ىفيف اي ىتناو : مستبي ىهو لاقو ىفدف ىلا دمحأ تفتلاو
 ٠٠ تحر : اهيتفش نيبو اهينيع ىف طخسلاو ىفيف تلاقو
 : ريكأ ةماستبا اهحنمي ىهو لاقو
 ٠٠ ؟ هيل ادغلا ىلع نيمأ ناتسالا شيتمزع امو

 + اةمزغا اح شم + ةمتشت اهنأك تلاق
 كوع قه يلح + + وسعا + هففانشتا الخ ةسسونشا لاقو
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 ٠ ةريغص ةكحض كحضو

 رازه عوضوم ىشم هد ٠٠ كلضف نم : ةدح ىف ىفدف تلاقو
 ش ٠٠ رازه تقو شم نامكو

 : ةتفاخلا ةريغصلا هتكحض ىف ارمتسم لازي ال وهو دمحأ لاقو
 ٠ ؟ ماك ةعاسلا ىقبي رازهلا ىه

 دمحأ رادأو ٠٠ ةروثلل اهباصعأ تعمجتو . ىفيف هجو نقتحاو
 نأ لبقو ٠٠ ىليل ىلا رظنو « اهتروث" نم برهي هناك اهنع ههجو
 ةروث بنجت ىف ىرخألا ىه مهاست اهناك ةعرسب ىليل تلاق , ملكتي
 لك ٠٠ ةيضاف اهلك نيكاكدلا ٠٠ دلبلا تلزن ةدراهنلا انأ : ىفيف
 ٠٠ شاهيقلام ةجاح نع لأسا ام

 اهيلع درلاب اهلماجي هناك ماصع لاقو
 ٠٠ تقولد هرب نم ىجيتب ةجاح شيف اه لصأ

 | : ٠*٠ دحآ دري ملو

 نق مألاو ٠٠ انقتحم لازي ال ىفيف هجوو ٠ تمص ةرتف تداس

 فده الب اهينيع لقنت ٠ ةدراش ةليبنو ٠٠ اهقبط قوف اهسأر تسكن
 , هيلع سلاجلا دعقملاب هساسحا نا ٠٠ تمصلا قيطي ال دمحأو ٠٠
 ساسحالا اذه نم برهي نأ ديري فهو ٠٠ مالكلا نع فك املك طشني

 ٠٠ ملكتي نأ ديري *٠

 : العف برهي هناك ةاجف لاقو
 .. ؟ ىازا عنصملا متسسأ ٠٠ ماصع اي شيلتلق ام

 نأ رطضم هناك اقيمع اسفن هردص نم دشي وهو ماصع لاقو
 1 : هقياضي ثيدح ىف كرتشي

 ريغص عنصم ناك ٠ * ةنس نيتالتو ةسمخ نم هسسأ ىدلاو
 ٠.٠ عتصملا ريك ٠٠ ةيوش ةيوشو +٠ ديلاب اهلك لاونألا. تناكو ** |

 ايناملأ نم ةيكيناكيم لاونأ ىرتشن انيدتباو
 ٠٠ اهلك ةصقلا ىور هناك ماصع تكسو
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 هيلع دري وهو 2 ةلئسألاب هقحالي لظ ٠ تكسي ممل دمحأ نكلو
 نم اوهتنا ىتح « تاتكاس اهتانبو مألاو ٠٠ ةبضتقم ةريصق ةبوجاب
 ش !/ ٠0 مادغلا لوانت

 لرقي وهو افقاو ماقو *٠ هدعقمه كرت نم لوأ دمحأ ناكو

 ىلا - ةيويغ ميرتشا لخا اه اانا © + ماصع ايدكتتا غ» مابَحْفِل
 غ .٠ بيرغ شم تنإو ٠٠ سيوك حرايما شتمن ام

 ليوطلا كلسلا رجو . نوفيلتلا ةلآ لمحو . وهبلا ىلا جرخ مث
 ٠٠ نهنويعب هنعبتي تانيلاو هتفرغ ىلا اهب لخدو « هءارو

 ىفيقر مالاو « ىجراخلا وهبلا ىف ىليل بتاجب ماصع. سلجو
 هيلأ هلمح ىذلا ةوهقلا لاجنف نم فشرو٠ ٠ امهيب نطحي ةليبنو
 : اسماه لاقو ىليل ىلا لام مث . ىجرفسلا دمحم

 ٠٠ ؟ ةيوش حسفتن ةليللا انجرخ ول كيأر هيا
 ةدحو ةعرسب تلاقو ٠ تتغوب اهناك ىليل هيلا تتفتلاو

 000٠!؟ هيا اولوقي سانلا زياع تنا ٠*٠ ؟ ىازا حسفتن ٠٠ اال

 ىف دعقن ٠٠ ةمحز ةتح حورناح شم انحا ام : ماصع لاأقو

 ٠ ةيبرعلاب ةيوش ىشمتن الاو ةيضاف ةتح
 ٠.. ال : ةدتحم لازت ال ىهو ىليل تلاقو

 نم سيل ناب العف نمؤت تتاك ٠٠ اهيأر ىف ةصلخم تناكو
 ىلع دادحلا مايأ ىف لازت ال ىهو «, اهبيطخ عم جرخت نأ اهقح
 نآلا رعشت اذامل ٠0 تبجعتو ٠٠ اهصالخا ىلا تهبنتو ٠٠ اهيخأ
 هب رعشت ملو ٠ حودمم ىلع نزحلا رهاظمل صالخالا اذه لكب
 امدر ٠٠ ونايبلا ىلع تفزع امدنعو ٠٠+ ىحتف ءاقل ىلا تبهذ امدنع

 "نال امير ٠٠ اهبيطخ بحت الو ٠٠ وىنايبلا بحتو , ىحتف بحت اهنال
 سائلا نا ٠ تيم ىركذل صالخا نع ربعت ال هذه نزحلا رهاظم لك
 ريس أمك امامت .« ضعبلا مهضعي نم أفوخ رهاظملا هذه سرامت
 نكلو نيفيلا نلع ريسلاب مدتقم هنال ال نيننلا ىلع ةرايبسلا كاق
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 خا ٠٠ تارايسلا ىقئاس ةيقب نم اقوخو ٠ سيلوبلا لجر نم افوخ
 ذيرطلا ىف عيطقلا عافدنا ١ لقأ الو رثكأ ال ىعامتجا عافدنا
 دقو ىلا نم رثكا نآلا رهاظملا هذهب. كسمتت' ىفو +: همل عوسوملا
 ٠٠0 ماصع عم جورخلا اهب ضقرت ةجح اهيف تدجو اهنأل , رخآ

 ! ماصع عم جرخت ال اذامل نكلو

 , ةناقهز , ةديحو ٠٠ تيبلا' ىف سلجت نأ نم محرأ اذه
 امهيسورد ناركذتست اهاتخأو ٠١ ونايبلا ىلع فعلا :نم ةمورحم
 ٠.02١ اهقياضي نأ عيطتسي نل ماصعو ٠٠ اهتفرخ ىف ةتماص اهماو
 جتمت نأ عيطتست اهنا *٠ اهيلا هدي دمي وأ اهلبقي نأ لواحي نل
 1 ٠٠ اهنزحي امئاد

 : لسوت هيينع ىفو لوقي ماصع داعو
 ىتنا ىللا ىكيلع مارح ٠٠ ةيوش كسفن ىلست مزال وه ام

 + وه ةيورش مشت اك !هي] اهنفا >> هد كيسفتت ىف ةالماف
 صالخالا ةيون نم تقافأو « اهتدح تفخ دقو ىليل تلاقو

 ىضريح ىتاوخا نم دح شيف ام نا مث ٠٠ ال : اهنزحل بذاكلا
 ٠٠ ائاعم حجرخي

 اندحول جرخن : همامأ حتف دق' لمألا باوبأ. نم اباي ناك لاق

 !٠٠0201 5؟ ىضرتاح امام ركتفت : تفاخ توص ىف نتلاق

 ٠٠ اهعنقأ اح انا : سمهي لازي ال وهو سامح ىف لاق
 .٠ نليلو ماسع نعمه نع تالعشتم اهاتتبو مالا تناكو
 . ةيذهم ةماستبا هيتفش نيبو لاقو مالا ىلا ماصع تفتلاو

  ةيبرعلا ىف اوه مشن ىليل دخآ ىنا مناه تايانع اي ىحمست

 ْ ٠ ؟ ةليبنو .ىفيف اناعم ىجيت اعبطو
 فرعت دعت مل اهنا ٠٠ ؟ بيجت اذامب فرعت مل ٠٠ مالا تددرتو

 اهمزحو ٠٠ تلتخا دق اهسيياقم لك نا ٠٠ ؟ ضفرت اذامو لبقت اذام
 ٠ ايار مزحت نأ عيطتست دعت مل ٠٠ اهنع ىلخت دق اهنع رهتشا ىذلا

 ٠م



 ٠٠ ركاذأ دعقا اح انأ : ةليبن تلاقو

 ٠٠ 56 0! اوه ميش تقو شم هد : ىفيف تلاقو

 : مألا ىلا هثيدح هجوي لازي ال وهو ماصع لاقو

 اهنا ةجاح شاهيفامو ٠٠ ةنابعت اهيلع نيابي ىليل لصأ -
 *٠. ةيوش اهسفن نع ففخت ٠٠ ةيبرعلا ىف ةيوش حسفتت

 شالب ٠٠ ماصع اي شالب : قداص ريغ عنمت ىف ىليل تلاقو
 * ةسحأ

 ٠٠0 شورخأتت ام سب ٠٠ ماصع اي فوشت ام ىز : مألا تلاقو .

 موق. ىهو ىليلل لاقو ٠ هنع امغر ماصع ةماستبا تعستاو
 ٠. ةتس ةعاسلا ىكيلع توفا اح :.افقاو

 ٠٠ جرخو ٠٠ تاقيقشلا حفاصو ٠٠ مألا دي لبقي مدقت
 سوؤؤر تتفتلاو دمحأ ةفرغ نم نوفيلتلا سرج نيذر عفتراو

 نهناك «٠ سوؤرلا نسكن مث. « نهنم الك ددش دق المأ نأك , تانبلا
 ٠٠ نهلامآ نيرادي

 ىدتري هترجح نم دمحأ جرخ امدنع ةسماخلا ةعاسلا تناكو
 ٠ فوصلا نم « رفولب » هدي ىف لمحيو نولطنبلاو صيمقلا
 ةريبك ةماستبا هيتفش ىلعو اهبناجي سلجو . همأ ةفرغ ىلا هجوتو
 ائيش ديري نمك جذاس ثبخ نم ولخت ال ةددوتم تارظن هينيع ىفو
 نانح ةنر هتوص ىف عضي وهو لاقو ٠٠ هيلا لصي فيك ىردي الو
 'ىقبت مزال ٠٠ امام اي لود نيمويلا ىنابجاع شم ىتنا : لعتفم
 ىز انيف ىطخشتو ىجيتو ىحورتب كفوشأ ىسفن ٠٠ هدك نم ىوقأ
 دح ىف ىطخشتب شيكتعمسام رهش ىجيي ىل ىقب انأ هد ٠:* نامز

 ٠ ه.إ ىجرفسلا دمحم ىف ىتح الو ٠٠

 ٠٠ ءرداق شتقب اه ادضلا ايسالخ دهنتت ىهو مألا تلاقو
 ٠.٠ !؟ ةيوش ناك لصح ىللا هوه

 : هدي ىف اهدي نضتحي وهو لاق

 هك



 نم رتكأ تقولد كل نيجاتحم انحاو ٠+ لصح لصح ىللا
 : ٠ لوألا

 ٠ ؟ هيا لمعأ ىنزياع ىنعي : اضيآأ دهنتت ىهو تلاق

 يندلل ىعجرا ٠٠ ىحسفتإ ٠٠ ىجرخا : سامح ىف لاق

 انا ال ٠٠ صالخ ام ٠٠ ؟ نيف حورأ يرخآ : همولت اهنأك تلاق
 1 ٠٠ دعقأ الو . جرخأ ةرداق

 : ةعيرس ةليق اهتنجو قوف اهلبقي وهو لاق
 :٠ كحرخا كدحأ اح هركي انآ ٠٠ اهام اي هدك شيلوقت اما

 هيا نأ كل ىقب كتمذ ىف ٠٠ تاناويحلا :ةنينج ىف ىاشلا دخان حورن

 ٠٠ نينس رشع نم لقأ شم ٠٠ ؟ تاناويحلا ةنينج شيتحر اه

 ةلجخ اهنأك اهسأر ىنحتو « ةنيزح ةماستجا مستبت ىهو تلاق
 ٠ رتكأ نكمي : اهل هليلدت نم

 نيتنونحلا اهينيعب ههجو حسمت ىهو , تلاقو هدلا تتفتلا مث
 ٠0 ١ سيوك امياد“ كفوشأ ىنا مهملا ٠٠ ىبيبح اي تنا جرخا

 تنا كناشلعو ٠٠ ىلمأ لك تنا ٠٠ تنا الا ىل شاقب ام صالخ انا
 ٠ تقولد دحل ةشياع انا

 دق همأ دي نأك سحأ ٠٠ هردص ىف صلقتي ءىثشب دمحأ سحأو
 نأ نم فعضأ هنأ سحأ ٠٠ هظقوت اهنأك فنعب هتزهو هيلا تدتما
 ٠٠0 همأ نوخي هناك ٠٠ لمألا اذه نوخي هناك ٠٠ همأل المأ نوكي
 ةعئاضلا ةيصخشلا ٠٠ هدواعت نأ مهت ةميدقلا ما سحاو .

 ٠ ةهئاتلا

 ظقتحيل !ادوهجم لذبي ىهو لاقو + ةدحاو ةرم افقاو. نفقو
 : ههمأ هجو ىلع ن نيتتباث هيتيعب ظفتحيو هتماستباب

 كنا ىتيدعوت ٠٠ طرش ىلع سب ٠٠ جرخا موقأ اح انأ

 ٠١ هركب اياعم ىجرخت
 ىبيبح اي للا نذاب : اهلمأ ىلا ٠ هيلا علطتت ىهو مالا تلاقو

 م



 ** هيتنجو قوف هتلبقو اهيلا هتبذج مث

 هجاوي رددتساو ٠٠ ةهرب فقوت مث ٠٠ ةفرغلا باب ىتح راسو
 كلعزت ةجاح كل لوقأ اح انأ : اهيلا رظني ال وهو لاقو “٠ همأ
 هدا ماع ع

 ٠٠ ريخ : اهينيع ىف تارظنلا. تيرطضا دقو تلاق.

 ٠٠ سولف زياع انأ : ضرالا ىلا رظني وهو لاق
 اهناك ٠٠ تئجوبف اهناك ٠٠ مالا ىنيع نم ةعزج تارظن تلطأو

 +: دحللا اذه ىلآ .تعأ لصي. نآ عقوتت كت مل
 دجاو فلسأ تيرطضا حرابما ىلصأ : الئاق دمحأ درطتساو

 ٠١ نجح هيلع ناك ٠٠ كنم مهتدخأ ىللا هينج نيرشعلا ىبحاص

 + هع نقع 1رعينناه اوكلكو
 هقدصت ال'اهنا ٠٠ مالا ئنيع نم ةقلطنم ةعزجلا تارظنلا تلظو

 اهمامأ فقأو ىهو < حودمم ةأجف اهمامأآ تأرو ٠٠ هقدضت ال , معن

 تالصخو ةرتهتسملا هتماستبا مستبيو ٠ نولطندلاو صيمقلا .ايدترم

 نكت مل اهنا +٠ دوقنب اهبلاطيو ٠ هسار قوف ةرئاط حتافلا هرعش
 اهب ىتاي ىتلا ججحلا قذصت نكت :مل ٠+ اضيأ حودمم قدصت
 هتلتق ٠٠ تام ٠+ هقدصت مل امدنع ثدح اذامف ٠٠ دوقنب ابلاطم

 ٠ اهبلط ىتلا دوقنلا هطعت مل اهنال
 .6 نيه حوا تآارظنلا تدتشاو

 تحتفو ٠ اهيقاس نجت تماقو ٠٠ تمص ىف اهينيع تخرأ مث
 : اهنبا ىلا تفتلت نأ نود دهنتت ىهو تلاقو « اهبالود

 - +4 دولا ا عاك قيلَع ب
 ٠*٠ ؟ امام اي ىنم ىتلعز ئىتنا : ردمض ةمزأ ىناعي هناكو لاق

 : بالودلا ىف ءىبتخم اههجوو تلاق

 ٠ * كوفكي هينج ةسمخ ٠٠ ىبيبح اي ماك زياع ٠٠ اديأ ٠٠ ال
 ٠*٠ ةيافك هينج نينتا +٠ ريتك هد : هقير علتبي وهو لاق

 م4



 ٠ اقداص سيل هنأ تسحأو ٠٠ اقداص نكي ملو

 تاذ نس ةقرو هتطعأو « بالودلا ىتقلض نيب نم تجرخو
 + ةيبشايإ ةفيكسم ةناسقبا مسقيق قو م تاينشج ةسمخلا

 ةددرتم ديب ةسمخلا تاهينجلا ذخآي ىهو دمحأ لاقو

 ٠٠ ؟ ىنم ةنالعز شم ب
 لمعت ٠*٠ كسولف ىد !.٠** ؟ دمحأ اي ىازا كنم لعزا : تلاق

 : : ! ٠٠ هزياع تنا ىللا اهيب

 ٠٠ ىل ىكيلخي انبر ٠* امام اي ىسرم : ةعرسب دمحأ لاقو
 مث 2 هنيبج ىلا اهعفريو ةعرسب اهلبقي ىنجناو « اهدي كسمأو

 هماو ٠٠ ةيناث ةرم همأ ىلا رظني نأ لمتحي نأ نود ةفرغلا نم جرخ
 -- دمع اي نشا انج ؛ بارو ميصلا

 ٠٠ ال : ةفرغلا جراخ وهو هيلاقو
 وكذت « كرختي نأ هريمض مه املكو ٠٠ ةعيرس ىطخ ىف راسو

 ** نيمرج
 ٠*٠ ليقث تمص تيبلا داسو

 نم ةبعت اهناك ىدبت ةدئايرهكلا ءاوضألاو ٠*٠ فحزي مالظلاو
 ات'ادبو « بتكملا ةفرغ ىلا اتلقتنا « ةليبنو ىفيفو ٠٠ مالظلا ةمواقم
 دوسألا اهبوث ىدترت اهتفرغ ىف ىليلو ٠٠ امهسورد راكذتسا ىف
 « ةديحو اهتفرغ ىف مالاو ماصع عم جورخلل ادادعتسا , اهتآرم مامأ

 ٠٠ اهنزح :ىف ةهئات
 ةلمكتب ىليل تعرسأو ٠٠ تيبلا مامأ ةرايس ءادن توص عفتراو

 مع دعصو ٠٠ اهسار قوف دوسأ « براشيا » تفلو ٠*٠ اهتنيز
 ٠٠ ىليل رظتني هترايس ىف ماصع نأ نلعي ٠ باوبلا هللا دبع

 , 'اهرظتني نأ بجي ماصع 'نأ تركذت اهناك ٠ ئليل تاطابتو
 انإ ٠ ةيب ماسمعل لوق ::باويلك تلاقو 3 "ةراظتنا .لوطي نأو
 ٠٠ ةلزان
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 ديدج نم هقل تداعأو . اهسأز ىلع نم براشيالا تكف مث
 ٠٠ تلدع اهنكلو ٠٠ اهينيع لوح لحكلا ملقب رمت نأ تركفو
 لتكت اال اذاملف ٠ دادحلا نول ىف دوسا لحكلا:نا “+ ؟ اذا ىردت ال
 ٠٠ امام اي ةلزان انأ : لامها ىف تلاقو ٠٠ اهمأ ةفرغ ىلا تجرخ مث « اهتآرم مامأ رثكأ تاطايتو ٠ ٠ تلدع اهنكلو ++ هب

 : فعنض ىف تلاقو + ليقثلا اهسار مالا تعفرو
 ٠٠ شيرخأتت ام ** ىتبيبح اي بيط
 تلاقو « بتكملا ةفرغ ىلا تهجوتو : اهمأ مامأ نم تبحسناو

 ٠٠ ةلزان انآ : اهيتخأل

 ٠٠ ةمالسلا عم : ةليبن تلاقو
 ٠٠ كتبقر عطق ىلهاتست ىتنا ىتمذ ىف : ىفيف تلاقو
 ٠٠ اهيعطقا ىقبا عجرأ امل : اهتخأ ديكت اهناك ىليل تلاقو
 ٠٠ تجرخو
 ةيئارهكلا ءاوضالاو ٠٠ ليقثلا تمصلا هدوسي تيبلا داعو

 ٠* مالظلا ةمواقم نم ةبعت اهنأك ةتهاب يدبت
 ٠٠ ىجرفسلا دمحم حتفو *+ بابلا سرج نينر عفتراو
 ٠ هيب مالسلا دبع : نيتخألل لاقو ٠ بتكملا ةفرغ ىلا لوره مث
 ,ضاعتما ىف امههافش تبلقناو ؛ تارظنلا ةليبنو ىفيف تلدابتو

 ٠٠ ةريبكلا تسلل لؤق حور : ةليبن تلاقو
 ٠.!؟ هد هيأ لمعي ىاج : ةلئاق ىفيف ىلا تتفتلا مث

 ٠. ؟ هيل شيجي ام ٠٠ ىضاق وه ام : طخس ىف ىفيف تلاقو
 بايلا نم هساري لطأو « مالا ةفرغ ىلا ىجرفسلا دمحم لورهو

 ٠٠ مئاه تس ااي +٠ هيب مالسلا دبع : لاقو

 :+ ؟ هيب تزع ايوكا هاعم نشم : ةلئاستم تلاقؤ ةرايزلا هذهب تئجوف اهناك ةشهد ىف اهينيع مالا تعفرو
 هدحول *٠ ال : اهتشهد اهكراشي هناك ىجرفسلا دمحم لاقو
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 لاق مث ٠* اليلق تددرتو ٠٠ مالا ىنيع ىف ةشهدلا تدتشاو

 ٠ نولاصلا ىف لضفتي هيلخ : هلوقت رخآ ائيش دجت ال اهناك
 0 ٠٠ ةوهق لمعاو

 لوخدب تئجوف ةريغص ةاتف اهناك ٠٠ كايتراو « ةريح اهتباتناو
 ٠٠ اهقورع ىف قفدتت اهئامدب سحت ىهو تماقو ٠٠ اهيلع لجر
 تنداع مث ٠٠ ةفرفلا نم جرخت نأ تمهو ٠٠ ةرارحو ٠٠ ةعرسب
 ٠٠ اهيديب اهرعش تالصخ ىواست تاديو ٠٠ ةآرملا مامأ تفقوو.

 جرختل بالودلا تحتفو ٠٠ اهبوث ريغت نأ تررقو طشلاب تكسمأ مث
 ايناك تسحأو +٠ ةنيزح اهنأ تركذت مث ٠٠ مث ٠٠ رخآ ابوث
 نع تلدعو ٠* هل تداقنا ىذلا عافدنالا اذهل اهسفن نم تلجخ
 ٠٠0 ةريبكلا ءادوسلا اهتحرط بالودلا نم تجرخأو٠ ٠ اهيوث رييغت
 اهردص قوف اهلدستو « اهقنعو اهسار لوح اهفلت ةآرملا مامأ تفقوو

 احوتفم بالودلا تكرت اهنأ تركذت اهنكلو ٠٠ جورخلاب تمه مث ٠٠
 ٠ اهدي ىف حاتفملاب تظفتحاو ٠٠ حاتفملاب هتقلغأو هيلا تداعف

 سبيلت ال اهنأ تركذت اهنكلو ٠٠ اهتفرغ نم جورخلاب مهت تداعو
 تجرح“و بالودلا حتفت تداعف ٠٠ ابشبش اهيمدق ىف نأو « اهيروج
 ءاج اذامل ٠٠ بضغلا نم ةبون اهتباتنا ةاجف مث :٠ ءاذح ىف اهيمدق هضت مث ٠١ اهيمدق ىف هعضت تسلجو ٠٠ دوسأ ايريرح ابروج هنم
 اهقيقش نود هدحو رضحي نأ ىلع ارجت فيكو ٠٠ ؟ مالسلا دبع
 ىن» اسرد هيطعتس ٠٠ هلباقت نل اهنا ٠٠ ؟ هلباقت اذاملو ٠٠ ؟ تزع
 الا هلباقت الا ضورفملا نا ٠٠ ةيناث ةرم اهتيب ىلعو اهيلع أرجتي ال
 ىركذلا ٠٠ ميدقلا اهبح ٠٠ تاذلأاب ىه ٠٠ اهيخأ روضح ىف
 تشاعو « اموي هتدقف ىذلا لمالا ٠٠ اهبابشو اهابص مايال ةديحولا
 ٠. ردقلا دي هرجت ثارحم نيكسك ةايحلا قشت , ةفاج هدعب

 مث ٠ مث ٠٠ هلجا نم ءاج ماه ءىش هءارو نوكي دق ٠* نكلو
 اهيلا ةجاح ئف اهنا ٠٠ ءاج ذنم اهترتعا ىتلا تالاعفنالا هذه
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 اهنال ال , ماه رمآ ىف ءاج هلعل هارتس طقف اهنا ٠٠ اهسفن تبذكو
 ٠٠ تالاعفنالا هذه ىلا ةجاح ىف

 بالودلا تقلغأو تماق مث ٠٠ اهئاذحا ىف اهيمدق عضو تمتأو

 ىف اهيتنبا ىلا تهجتاو ٠٠ تجرخو « اهدي ئف هحاتفمب تظفتحاو
 افعمسي نأ ىشخت اهنأاك ,' سماه توص ىف تلاقو < بتكملا ةفرغ
 ٠٠ انه هيب مالسلا دبع : ةرواجملا ةرجحلا ىف مالسلا دبع

 ٠٠ نيفراع : لامها ىف ةليبن تلاقو
 + ناعم ةيكئاق ىقيش اك ىمرقا "لوقت مألا تداعو

 - ىتعي ٠١ امام اي ركاذاب انأ : طخسو ةدح ىف ىفيف تلاقو
 ! ٠٠ مالسلا ديع ىس رطاخ ناشلع طقسا

 ٠٠ قئاقد رشع الاو ةعاس عبر اهلك ىد ىتنب اي : مالا تلاقو

 .- شردقا اه +“ انام اي شردقا'ام < ناثع. ىف يفيق ثلاقو
 : ٠.٠ ةصقان شم انأ ,. فورعم ىلمعا

 ٠٠ ةليبن اي ىتنا ىموق بيط : ةلئاق ةليبن ىلا مالا تتفتلاو
 : ةروثلل زفحتت اهنأك ةليبن تلاقو .

 ٠٠ نامك انا ركاتاب انأ ام. ٠٠ بعلاب ىللا انأ ىنعي
 ! ٠٠ ىدحول هلباقأ ىنيزياع ىنعي : سئاي درمت ىف مالا تلاقو

 0 ٠٠04 ؟ بيرغ هوه ىنعي ٠٠ امام اي هيا اهيفو : ةليبن تلاقو
 ىدحت دمحأو ٠١ اهنع نايلختت اهيتنب نا ٠٠ ةهرب مالا تتكسو

 ايندلاو ٠٠0 اهنع تلخت اهلك ايندلا ٠٠ اهنع تلخت ىليلو ٠٠ اهنم
 هلباقت فيك نكلو ٠٠ اهدحو مالسلا دبع ةهجاومل اعفد اهعفدت اهلك
 نرد ٠٠ اهدحو ديحولا اهبح عم ةفرغ ىف سلجت فيك ٠٠ اهدحو
 ىف ىهو هتبحأو مالسلا دبع تفرع ذنم اهنأ ٠ ٠ بيقر اهعم نوكي نأ
 هارث تناك ٠٠ اهدحو ادبأ هب لتخت مل , اهرمع نه ةرشع ةسداسلا

 هارت دعت مل تجوزت امل مث ٠٠ ديعب نم امئاد ٠٠ ديعب نم اهبابش ىف
 هارت تحبصأ . اهجوز تام نأ دعب مث ٠٠ هنع عمست امنا ٠٠
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 ٠. اهيخأ ةبحصب امئاد ٠ اهيخأ ةبحصب
 له ٠٠ ةمواقملا هذه لوطو ٠٠ رمعلا اذه لوط دعب ٠٠ نآلاو

 ٠٠0 امهدحو ٠-٠ ةفرغ ىف هعم سلجت نأ عيطتستا

 ٠٠ اهيلق تايرض تعمسو
 ايندلا ىدحتت اهنأك ٠٠ دانعلا نم عون اهبلق تابرض عم راثو:

 : اهيتنيل تلاقو اهسار تعفرو ٠٠ مالسلا دبعل اهنع ىلختت ىتلا
 ٠٠ اوركاذ ٠٠ وكيلخ ٠* بيطا

 ىهو < نولاصلا ٍةفرغ ىلا تهجتاو ٠ ةفرغلا نم تجرخ مث
 ٠ تلخدو ٠٠ اهفعض مطحت نأ لواحت اهناك اهيمدقب ضرالا قدت

 ' ةسمخ عطتست مل ىتلا ةعيفرلا هتماق درفو ٠٠ مالسلا دبع ماقو
 ىلا اهعفر مث . اهدي طقتلاو هدي دمو ٠*٠ اهينحت نأ اماع نوسمخو

 ٠٠ اهليقو « ريغصلا بيشألا هسأر ىنحاأو « نيتئيلملا هيتفش
 هيتفش :تحت نم اهدي دشت ىهو تلاقو

 ٠٠ لضفتا ٠٠ هيب مالسلا دبع اي كيزا
 هتسلج راتخا دق ناكو ٠٠ هلبق سلجت نأ راظتنا ىف افقاو لظو.

 لب , رخآلا اهفرط ىف سلجت نأ لواحت. ملف . ةكيرالا فرط ىف
 ىمتح اهناك ةكيرالا بناجب ٠ نيدنسم اذ ادعقم اهسفنل تراتخا
 1 هدو هيف

 ةماستباو لاقو ٠ هنم ماق ىذلا هناكف ىف مالسلا دبع سلجو

 : نيتئيلملا هيتفش نيب نم لطت ةريغص
 ٠٠ تايانع اي تقولد كيزا

 امئاد عرست اهءامد نا ٠٠ اهقورع ىف عرست اهئامدب تسحاو

 تايانعب اهيداني وهو ٠٠ هيتفش نيب اهمسا تعمس املك اهقورع ىف
 ٠٠ مناه تايانع ال ٠٠ تايانع ٠٠

 اهيتقش مزتو « اهيدي' ىف رظنتف ٠ اهفعض مواقت ىهو تلاقو
 ٠٠ نسحأ ٠٠ لل دمحلا : ةمزاح ةأرما اهناك ودبتل
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 : نيتدهنتم نيذيعب اهيلا رظني وهو لاق

 ناك امنا ٠٠ ىدحول كروزأ تيجو .تأرجتا ىللا فسآ انأ

 ىجآ ىناأ تزع ىكوخأ عم تقفتا حرابما ٠٠ ىدحول 2« ىجآ مزال

 ىجآ ىنأ ممصم تنك ىتأل ٠٠ ةظحل رخآ ىف ترذتعا نكل ٠*٠ هاعم

 ىنتسأ ىنا شتردقم امنا ٠٠ ىلعزت نكمي هنا فراعو ٠* ىدحول

 1 ٠٠ هدك نم رتكأ

 : اهباصغأ ىف ىرسي فعضلا ادب دقو تلاقو

 ٠١ هيب مالسلا دبع اي حصي شناك ام هضرب

 ٠٠ اهنع ءانغتسالا نا دت تناك اهناك « هيب » ةملك تقطنو

 : اهعمسي مل هناك مالسلا دبغ درطتساو

 تيسع. ٠١ اهيب ةساح ىتنا ةجاح لكب سساح ىثال تيج انأ

 ٠١ ةثراكلاب تيسح ٠٠ نزحلاب تيسح ٠٠ هيتبذعتا ىللا باذعلاب

 أنه ىطيعتب ىتنك ٠٠ ىتيب ىف بذعتاب أنأو انه ىبذعتتب يتنا ىتنك

 نم رتكأ لمحتسأ شتردق ام هدك دعبو ٠٠ كانه طيعاب انأو ٠٠

 امنا ٠* نزحلا نمو باذعلا نم برهأ ٠ برهأآ مزال ناك ٠٠ هدك

 شتنكام ٠*٠ اياعم ىبرهت مزال ناك ٠٠ ىدحول بره ردقأ شتنك ام

 ٠*٠ كسفن ةسباحو ىطدعتب انه ةدعاق ىتناو حسفتأ جرخأ ربقأ

 ٠٠ هركاف ىتناو ٠*٠ ىسنا نكمم شئاكام
 هد .مالكلل ةمزال شيفام : افعض .سشأ ىهو تايانع تلاقو

 1 ٠٠ تقولد

 : اضيأ اهعمسي مل هناكو لوقي مالسلا دبع داعو

 انحا ٠٠ بياصمو مهو نزح ةيافك ٠٠ ةيافك ٠٠ تايانع

 ىتيذعتا ىتنا ٠٠ ضعب نع ديعيو ٠ ضعبب نيساح هلك انرمع انعيض

 كزوجب: ىبذعتتب ىتنك ىتنا ٠٠ نامك انأو ٠٠ ىتزوجتا اما موي نم

 فوشن مزال ٠٠ ةدافك ٠٠ ةيافك يتدحوب بذعت اي تنك انأآو ٠٠

 ْ ؟ ٠٠ لح انأ
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 طع اوم ظيحي ناكشلاو :تظعلا قع ننعم ةاناتك ةسحاو
 نوسحي ال اهدالوأف : اهدالوأ نم هدجت ال ٠ ٠ دحأ نم هدجت ال نانحو

 فطعلا ىلا ةجاح ىف ةفيعض ةاأرماك اهب نوسحي ال ٠٠ ماك الا اهب
 هلخدت نأ عيطتست ال ملاع ٠٠ رخآ ملاع ىف مهنا ٠٠ نانحلاو
 الا هلخدت نأ عيطتست ال ٠٠ اهفعض ىساوي نم ىلا ةجاح ىف ةأرماك

 اهنا ٠٠ ةمزاح الو ةيوق تسيل نآلا ىهو ٠٠ ةيوق ةمزاح ماك
 دجت ال ىهو ٠٠ نانحلاو فطعلا ىلا ةجاح ىف ىهو ٠٠ ةفيعض
 "اهي سحي ىذلا لجرلا ٠٠ مالسلا دبع دنع الا نانحلاو فطعلا
 شاسحاو ٠+* دحاو ملاع, ىف اهعم شيعي ىذلا لجرلا ٠٠ ةارماك
 .. دحاو

 ريبع نأك ٠٠ اهباصعأ ىف ىرسي فعضلا نم ديزمب تسحأو
 اهسفن تقلا ىل تنمتو ٠٠ اهردخي اهب طيحي ىذلا نانحلاو فطعلا
 .اذكه اهنا ٠٠ تاده مث ٠٠ اريثك ءاكب تكب ٠٠ تكبو هردص ىلع

 ٠٠ هلك اهرمع ءاقش ىسنت ٠٠ اهتعول ىسنت

 كب ٠٠ اهقامعأ ىف تخسر ىتلا اهئدابم لكب تمواق اهنكلو
 : اهيتفش نيب نم عقت اهتاملكو تلاقو ٠٠ اهنازتاو اهظفحت

 مرزل شيفام ٠ ىقب انربك انحا « مالسلا ديع اي صالخ ام
 1 ! ٠٠ هد مالكلل

 : : هرمع نع عفادي هناك مالسلا دبع لاقو

 ٠٠ لجار هسل انأآو ٠*٠ ةياش هسل ىتنا ٠٠ شانربك اه انحا

 اذا ٠٠0 باذع ىف اهعيضن اننا مارحو ٠٠ ةليوط نيئس انمادق هسل
 ٠٠ نامك رخآلا ىف بذعتن ىزورض. شم 2 لوألا ىف انيذعتا انك
 اهلكش انتايح تقب تناك ٠٠ تقولد انتيب هد تيبلا ناك ول ىروصت
 هذ تيبلا نا سساح انأ ٠* ؟ هيا نأ ءادعس انيقب انك ٠٠ ؟ هيا
 انأ ٠٠ هدك نم رتكأو ٠٠ ىتيب هنا سساح ىرمع لوط -٠ ىقيب
 اوقب العف مهنامز ناك انظح الولو ٠٠ ىدالوأ كدالوأ نا سساح
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 شتردقامو ٠*٠ تام ىنبا نا تيسح تام ام حودمم مويو ٠+ ىدالو

 كنا فراع انأو ٠٠ ىبنج ىنوكت مزال ناك , ىدحول هتوم لمحتسا
 نوكأ مزال ٠٠ :كدحول هتوم :ىلمحتست ىردقت اح شم نامك تنا

 ٠.٠ ى*٠٠ كبتج

 : مالكلا اذه نع اهنهري نا ةيلآ لسوت اهثاك هتحاماقز
 ٠ ؟! ٠٠ مالسلا ديع

 ٠٠ زوجتن مزال انحا ٠٠ تايانع : هرودب اهعطاقي درطتساو
 ْ ٠٠  تقهشو

 ةفاح ىلع اسلاج :حبصي ىتح حازني وهو ٠ ةعرسب لوقي ناعو
 : اههجو نم بيرق ههجوو . ةكيرألا

 ىف ملكتت ناشلع هتقو شم هد نا ىلوقتاح كنا فراع انأ
 زاوجلل تقولد نيجاتحم اننال ٠٠ هتقو هد ٠٠ سكعلاب ٠٠ زاوجلا

 مابالا ىف ضعب نع ديعب شيعن ردقن انحا ٠٠ ىنات موي ىأ نم رتكأ
 , ةشحولا مايالا ىف ضعب نع ديعب شيعن شردت امنا « ةيداعلا
 ١ ذنب 1 مايآلا

 ٠ اهبتعش قوف لازت ال اهتقهشو < اهدعقم ى _يانع تعجارتو
 : مالكلا نع :هفقزي نأ عيطتسي نأ اذحأ ناك مالسلا :ةبع لاقو

 اندنع ىقبي ٠ * قفتن امنأ ٠ ٠ تقولد زوجتن اننا شلوقبام انأ

 داثع ةيافك ٠٠ تايانع اي ىنيعواط ٠٠ هل شيعنو « هيف شيعن لما
 ىلوق ٠٠ ىقفاو ٠٠ ىقب ةيافك ٠٠ كربمع لوط تدناع ىتنا ٠٠

 ٠٠ كل جاتخم انأو ٠٠ ىل ةجاتحم ىتنا ٠٠ هك
 :ةرهسلا لسوق ةققااز تماقو "اقينع !نويمع تاياتع تلذحو“ ٠

 ٠٠ رخآ معط اهل عومد ٠٠ اهينيع ىسكت عومدلا نم ةقبطو تلاقو
 ٠ لمالاب ةطولخم ةعوللا ٠٠ بحلاب اطولخم نزحلا معط

 : يسم كلا نأ لئاعت فو تلاقو
 ىل لوقت ٠ ىنيزعت ام لدب ٠ مالسلا دبع اي تننجتا تنا

 زوجتن 6 ٠0
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 لهتبي هنأك ٠ اهيلا دتمم هقئعو ٠ اسلاج لازي ال وهو لاقو
 ٠٠ زوجتن اننا الا ٠ ىلو كل ةيزعت شيف ام -
 :' خرصت اهناك تلاق

 شه ٠٠ هلوقتب ىللا مالكلا عمسأ نكمم شم ٠٠ ال ٠٠ ال

 ٠٠ تايانع : اهمامأ فقيو موقي ىهو لسوت ىف لاقو
 : ءاكبلاب مهت"' ىهو تلاقو

 ٠٠ ةلمحتسم شمو ةفيعض ىنأ فراع ٠٠ ةيعيبطلا ىتلاحىف شم ىتا فراع تنا ٠٠ ىنمحرا ٠٠ مالسلا دبع اي ىنمحرا
 -: اهديب كمي نأ لواحي ىهو لاق.
 ىدناعتب ىتنا ٠٠ دنع ةيافك ٠٠ ةدينع شيقبت اه ٠٠ تايانع

 ْ ٠.0 دح ىدناعتب شم . كسفن
 : حنرتت داكتو « هدي نع اهدي دعبت ىهو تلاق

 ٠٠ فورعم لمعأ ىنبيس ٠١ مالسلا دبع اي ىتبيس
 زوجتن .اننا ىلع ىقفاو ٠٠ ىقفاو : اهنم برتقي ىهو لاق
 هينيع ىلا ؛ داوسلاب زرطملا ريغصلا اهليدنم عفرت ىهو تلاق

 مالسلا دبع اي ىئنييس ٠٠ ركفأ هرداق شم -* شردقا ام
 ىتناو ةئس نيتالت كل ىقب ىتنا ٠٠ ريتك ىتركف ىتنا : لاق

 :ةزياع ٠* ريكفت ةزياع شتقب ام ةلاسملا ٠٠ زوجتن اننا ىلع ةقفاوم
 ٠٠ ةارج

 ااهينيع قوف داوسلاب نرطملا اهليدنمو «٠ ساي ىف تلاقب
 ٠٠ ىد ةارجلا شيدنع اه
 ٠.٠١ ٠ هسأر مالسلا ديع ىنحاو

 6.606. امهتفطاع جيجض هددبي ٠٠ تمص ةرتف ترمو

 سئاي ضيفخ توص ىف اريخأ مالسلا دبع لاقو
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 عجرا اح شم « ىقفاوت ام ريغ نم انه نم تجرخ ىل انأ
 ٠ ١٠اهلك رصم ىف دعقا اح شم 2 ىنات كفوشاح شم «. ىنات هد تيبلا

 تارظن اهينيع ىفو 2 ةقينع ةكرح ىف هيلا اهسأر تعفرو
 6.6 هدقفت نأ ديرت ال اهنا ٠٠ ال ٠٠ ال . خرصت داكت اهنأك ١ ةروعذم

 ىف هكلمت ىذلا ديحولا ءىشلا هنا ٠٠ اهملاع نم اهل ىقب ام لك هنا
 ٠٠ اهدالوأل كلم نآلا ىهو ٠٠ اهجوزل اكلم تناك دقل ٠٠ اهتايح
 اهل ءىش هنا ٠٠ هبحت اهنا ٠٠ رخآ ءىش مالسلا .دبع نكلو
 ٠٠ هكلمت ىذلا بحلا هنا

 : لدق نم اهنم هعمسي مل لسوت ىف تلاقو
 هد تقولا ىف ىدحول ىنبيست « مالسلا ددع اي كيلع نوهأ

 ٠ ىنيدرطتب ىللا تنا : اهيلا رظند ال وهو لاق
 1 : هنم برتقت ىهو تلاق
 تقولد ركفأ هرداق شم انأ * ٠ هركب نوفيلتلا ىف ىنملك

 ٠٠ ىرطاخ ناشلع ٠٠ ىنتئجاف تنا'
 : اسئاي لازي ال وهو مالسلا دبع لاقو .
 ريخ ىلع ىحبصت ٠٠ هركب نوفيلتلا ىف كملكاح ٠+ رضاحأ د
 ىثخي ناك هناك « اهينيع ىف رظني نأ نود ٠ هرهظ اهل رادأو

 ٠** راهني نأ امهيف رظن ىل
 جرخو ٠*٠

 قوش اهسقن تقلأو ٠* اهتفرغ ىلا ةلورهم تاوطخ ىف تعرساو
 ديعي مالسلا دبع نا ٠٠ اهبابش ىف لازت ال اهناك ٠٠ .تكبو اهشارف

 تدقف امدنع اهنأ فرعت نكت مل اهنكلو ٠٠ اهبابش لك امئاد اهيلا
 ةوقلا ٠٠ اهئابش اهب مواقت تناك ىتلا ةوقلا تدقف +٠ حودمم اهنبا

 "الث اهردص ىف شاع 2 ابح اهي مواقت تناك ىتلا
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 ٠٠ نارهش ىضعو

 ىلا اهجتم احابص ةرشاعلا ةعاسلا ىف ثيبلا نم دمحأ حرخو

 لبق هتيب نم جرخي دمعي مل وهو ٠٠ تاشاعملا ةرادا ىف هبتكم
 ٠٠ جرخ نا ٠٠ اجابص ةرشاعلا

 ٠٠ همامكأ رمش دقو ٠٠ نولطنبلاو صيمقلا ايدترم ناكو
 ٠٠0 هسأر ةمدقم قوف هرعش تالصخ موكو ٠٠ :احوتفم هردص كرتو

 ٠٠  انايحأ هيتفشي رفصي « الساكتم ريسي ىهو ٠*٠ ليقث راح ىجلاو

 قيطي دعي مل هنأ ٠٠ باتك الو , ةديرج ال ٠٠ ءىش هيدي ىف سيلو
 تالايح ىوس ءىش هريكفت ىف سيلو ٠٠ بتكلا الو دئارجلا ةءارق
 نم ناويحلا اهيف قلطني ىتلا ىلايللا ٠٠ نيمرج عم هيلايل نم
 نم ناويحلا ىف ام لك ٠٠ ناويحلا هيف ريثت نيمرج نأ ٠٠ هردص
 + نبأ ادبي هلفجتا آل اهنا" ++ ةسارشو :كلمتو .: ةريغو +. فنغ
 نم كلمي ٠٠ ناسنالا نم رثكأ شيعي ناويحلا نأ فشتكا دقلو
 بتاجلاف كلذ مغرو ٠٠ ناسنالا كلمي امم رثكأ اهتالاعفناو ةايحلا
 ٠٠ ةريهش ىحن هدشي هنا ٠*٠ لملمتلا نع فكي ال هنم ىناسنالا

 ىلع ددرتت دعت ملو ٠٠ هثداحت ال اهنا ٠٠ هنم ةبضاغ ةريهشو

 نأ لواح ىدانلا ىف اهآر ىتلا ةليلقلا تارما ىفو ٠+ اريثك ىدانلا
 ٠ تجرخو « هلجأ نم اهلك ةلشلا تكرتف « اهتلش طسو اهعم سلجي
 اهمهفي نأ عيطتسي ال ىهو ٠٠ هسافقنأ هثولت ىذلا نواب 0

 هتقالعب ظفتحم هنأ حيحص ٠٠ ؟ دحلا اذه ىلا هنم اهبضغي اذام ٠
 ٠٠0 ناويحلا تالاعفنا الا نيمرج ىطعي ال هنكلو ٠٠ نيمرج عم

56 



 هنم ىفتكت ال !ذاملف ةريهش ىلع اهقلطي .نأ عيطتسي ال تالاعفنا
 ندرد نهنا ٠٠ تاعامط امئاد تانبلا نا ٠٠ ؟ ناسنالا تالاعفناب
 يرخأ ةارما تذحا اذا“ 3:+ اناودنح» ةدشقريو © اناتستا لجاولا
 تاثبلا نا ! ٠٠ ةييجع ٠٠ نبضغ « ناسنالا نهل تكرتو ناويحلا
 ٠* ناغلأ

 باجلا ةنثم ريثت ىتلا اهدحو ةريهش تشيل اهنكلو
 تئاع دارفأ نأ اموي سحي ناك دقل + ٠ اهلك هتلئاع اهنا »٠ ىناسنالا
 اهنا حيحص ٠٠ هدي ئف اهطويخ عمجتن تانولادلا نم ةعومجم مه
 ناولث نم نول اهل اهنم لكو « ضعب نع اهضعب ةلصفنم تانولأب
 نول ىليلو ٠ نول ةليبنو , نول 'ىئفيفو ٠ نول همأ ٠٠ ةايحلا
 دعابت :مغرو « ناولألا فالتخا مغر نكلو ٠٠ اذول ناك حودممو
 هدي ىف اهلك طويخلاب كسمي ناك دقف , ضعب نع اهضعب تانولايلا

 ةقيعض هدي تناك ٠٠ اهب كاسمالا نع هزجعب سحي ناك دقو ٠٠
 +. يب اكسمم لظنلا ةفعيض مواقي ناك :ةتكلو "٠ ةنكمترم ةعباضاو

 من ١ تراط 4 مدع نع كانولابلا لك .تقلطتا نقل "<< ”نآلاو
 وهو ٠+ ةلئاعلا نايك عمجت طويخ كانه دعت مل ٠٠ اهي اكسمم دعي

 هسأر عقرب نأ ىه هلواحي اه لك ٠٠ اهب كسميو دوعي نأ لواحي ال
 ىف مستبيو ٠*٠ ءاوهلا ىف ةرئاط ىهو تانولابلا ىلا رظنيو انايحأ
 تانولانلا هديه نف-الوتسس سيلا هناك :»- لفط هلاك + ةكالب
 1 "٠ ةرئاطلا

  اييرق لفالفو لوق لحم ىلا لصو نأ ىلا ٠٠ هقيرط ىف راسو
 لوف شتيودناس لكاي هباب ىلع فقوو ٠ اشاب ناميلس ناديهم نم
 نهنم الك نراقيو « عراشلا ىف نرطخي ىتاللا تانبلا ىلا رظندو
 ٠٠ ةردهشب وأ نيمردي

 ٠٠ ةيلاملا ةرازو ىنبم وحن ريسي داع مث

 « هبتكم ىلا سلجو ٠ لامها ىف مهايحو ٠ هئالمز ىلع لخدو
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 انه نلا ماج هتأل ءاطخب فتكا هناك” :للم نق شزيؤهو
 مل اًئيش هيف اوأر مهنأك ٠٠ بيرغ علطت ىف هؤالمز هيلا رظنو

 هبتكم ىلع سلج نأ دعب هيلا نيعلطتم !ولظو ٠٠ هوري نأ اودوعتي
 0*٠ اريثم اربخ ىأ « اليوط اثيدح هنم نورظتني مهناك

 صاصر ملق جرخأو هبتكم جرد حتف ٠٠ ملكتي مل دمحأ نكلو'
 لازيال ىهو ٠+ اهل ىنعم ال اطوطخ قرولا ىلع ططخي ذخأو ةقروو
 3 ٠٠ للم ىف رفزي

 ةماستبا مهنم لك ىتفش نيبو « ضعب ىلا مهضعب ءالمزلا رظنو
 وهو , قلاخلا دبع هللا دبع تاحرف نداتسالا لاق مث ٠٠ ةثيبخ
 : دمحأ ىزعيأ هناك ةنيزح ةجهل تحت هدقح ىفخي نأ لواحي

 ٠.٠ ؟ دمحأ ناتسأ اي ةدراهتلا لانرجلا تيرق

 4 دج هيأ هيفا“: تسع لاقو
 ةجهل لاعتفا ىف ىدامتي وهو . هللا دبع تاحرف ناتسالا لاقو

 .ةرازولا بيسياح هيب تزع نا اولوقيب ٠٠ بيجع ربخ هيف : ءازعلا
 ؟ ! هيا : تغوب دقو لاقو « اهيفتك قوف دمحأ سأر زفقو
 : لوقي تاحرف داعو

 انيجعتسا انلك , بيجع ربخ هد ةقيقحلا ٠*٠ كسفنب ارقا دخ
 ٠٠ هل

 وحن مدقتو « هدي ىف ةديرجلا لمحي ىهو هبتكم ءارو نم ماق مث
 مث روشنملا ربخلا ىلا هعبصأب ريشي ىهو .همامأ اهعضوو 2 دمحإأ
 ةماستبالاو , هئالمز ىلا تفلتد وهو هبتكم ىلا ادئاع رادتسا
 ٠.٠ هيتفش نيب ةتماشلا ةثيبخلا

 ربخلا ىلا هعبصاب ريشي. نأ ىلا ةجاح ىف تاحرف نكي ملو
 ةكرح » : ربحلاب اضيرع اطخ هلوح مسر نأ قبس دق ىهف « روشنملا
 تزع ديسلا لاحي نأ ررقت ٠٠٠» مث ٠٠ « ةيلاملا ةرازو ىف تالقنت
 ةءارق دمحأ متي ملو « "٠ و شاعملا ىلا ةيلاملا ةرازو ليكو ىجار
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 نيبو 2 هاتدع تعستاو «٠ هايجاح عقترا دقو هسأر عقر ٠٠ ريخلا

 هلاخ ىق ةتامش ٠** ةتامش اهفصنو ةشهد اهفصن ةماستيا هيتفش

 ٠١ ؟ لبجلا راهني نأ نكمي له ٠٠ ؟ اذه ثدحي نأ نكمي' له ٠*
 مدي لق د 0-0 هشركو . هتوطسو « هراقوو , هتبيهي ةلاخ

 ْ دع نا يتسلل تيا ىف لازي ال وهو شاعملا ىلع لاحي
 **٠ تيرااي +٠

 , ميهاربا ىدنفأ ديرف توص ىلع هتشهب نم دمحأ هبنتو |

 1 : هل لوقي ىهو
 1 حا اه وكلاب عدم نادك اها فأن
 : ةطاسن ىف دمحأ لاقو

 تقولد الا هيب شتعمس ام ٠+ آدبآ

 : حاتفلا ديع ىنويسب ناتسالا لاقو
 درع نتكأ نالحتاو ةمركحلا ١ مدخ لارا ود. ةراسك ةلاواس

 : ىمهف ميظعلا دبع ناتسألا لاقو
 6 نيحص نيشلا نكتفت انتا
 : سامحي دمحأ لاقو
 ىف ةروث موقت نأ لوقعم شم ىه ام ٠*٠ حيحص نوكي مزال -

 , ريغتت ةجاح لكو « زيلجنالا جرخيو 2 كلملا لاشنيو « دلبلا
 لاحني مزال ناك هد ٠٠ ةيللاملا ةرازو ليكو ء وه ام ىز ىلاخ لضفيو

 جا 0 سر هل يراسل دا
 مدو ٠** ةروث تابيلقع ٠٠ ديدج مد ٠* ةديدج تايلقع اهريدت

 ٠٠ ةروث

 مهبجع رسحنا مث ٠٠ .بجع ىف ضعب ىلا مهضعب ءالمزلا تفلتو
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 تارلظف مهنويع يفز بسحأ ىلا ارقفتلاو ++ تعم كات تاماسقبا نع
 ٠٠ قافنلاب هنومهتي مهنأاك . ةرخاس

 : هفنأ فرط نم جرخي هتوصو ميهاربا ىدنفأ ديرف لاقو
 كلاخ ىقبي هضرب هد ٠* هين دمحأ اي هدك لوقت شحصي اه

 : ةعرسي دمحأ لاقو ٠٠

 ٠- ىئلاخ شم الاو , ىلاخ ناك اذا شينمهي ام انأ ٠٠ هل امو

 : هينيع : نم قلطنت ةتامشلاو تاحرف ناتسألا لاقو

 ++ اياعم 1وققحيب مهثا اولؤقيي هذ ب
 : دمحأ لاقو

 شم ناك اذاو . ةجلح هل ىرجيح شم « ءىرب ناك اذا للاو

 ٠٠ هل ىرجي ىللا لهاتسي ىقبي ءىرب
 ولخت ال مهنويعو ٠٠ رخآلا ىلا مهدحأ نوتفلتي ءالمزلا داعو

 ٠* ةتامشلا نه

 ٠ ٠ تمص ةرئف ترمو

 تاهيسودلا دحاي هدي دمي وهؤ , تاحرف ذاتسألا لاق ةأاجف مث
 : دمحأ ىلا

 نسحا ٠*٠ هد هيسودلا صلخت دخات هيب دمحأ اي كتايحو

 ٠٠ ريتك لغش ىمادق

 ٠٠ دمحأ ةيحان مهسوؤر ءالمزلا رادأو

 ٠٠ هيرضيو هليمز ىلع ضقني نأ مهي هنأب رعشو ٠* هلاخ دقف
 : لعتفم ءوده ىف لاقو < هياصعأ كلامت هنتكلو هقنخيو

 9 ىنات هحل هيدا +5 فقشا هت

 .٠٠ تاحرف ةيحان مهسوّؤر ءالمزلا راداو
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 .« اولغتشي سان ىنعي الاو ٠٠ ىخأ اي انيز شم تنأ هوه

 .؟ 1! ٠٠ لجر ىلع لجر اوطحيو سولف اودخاي سانو

 5 يحل ةيحات مهديوورب ءالهألا ناذاو .'

 هليمز ىنيع ىف هينيع عضوو . دمحأ هجو ىلا ءامدلا تعفتراو

 ةيلح الخدي نأ كشو ىلع كويدلا نم نانثا امهناك ٠٠ تاحرف

 « هياصعأ ىلع رطيسيل اريبك ا!دهج لذبي داع هنكلو *- ةعراصملا

 : شعري هتوصو لاقو
 ىنيلخت شتلواح ام هدك مغرو *“ حرابما مكيز تنك انأ

 ٠٠ هيف تلغتشا تنك حزابما هد هيسودلا ىتتيدا تنك ول ٠٠ لفتشا
 ! ٠٠ ال ٠0 ةدراهنلا امنا

 ٠٠ تلحرف ةيحان مهسوؤر ءالمزلا رادأو

 : ادادتحا دشأ ىهو تاحزف لاقو

 ٠٠ ؟ ىديس اي ىقب هيل
 ٠٠ دمحأ ةيحان مهسوؤر ءالمزلا رادآأو

 : ةناضغأا ىلع نطيسن لازي.ال قه طحنا لاقذ
 ٠٠ شاعملا ىلع لاحتا ىلاخ ماد ام نا ركاف كترضخ ناشلع

 لبق هيل ىنلغشت شتلواح ام ىل لوقت حمست ٠٠ ىنلغشت ردقت موقت

 1 ؟ شاعملا ىلع لاحني ىلاخ ام
 ٠٠ تاحرف ةيحان مهسوّؤر ءالمزلا رادأو

 : تاحرف خرصو
 ىللا هيا ٠٠ لفتشن ناشلع انه انلك انحا ىحأ اي «٠ ٠٠ ةييجع ب

 ْ ٠٠ كلاخ لامو ىلام انأ ٠٠ ىلاخ ىلاخ
 ٠*٠ دمحأ ةيحان مهسوؤر ءالمزلا رادأو

 . : ههجو ناقتحا دادزاو هانيع تقرب دقو دمحأ لاقو

 كملعأ موقأ نسحا *٠ بدأ ةلق شالب ٠٠ كتوص ىطو بيط
 ٠٠ بدالا

 ا



 لاقو ٠٠ رطخلا ةفاح ىلا لصو.فقوملا نأب ءالمزلا سحآأو
 : هيتكم ىلأ سلاج ىهو 2 ميظعلا دبع ناتسالا

 0 ا نب ديجاناو هوب ملكنا ةمدال هلام انك
 ٠٠ .تاحرف

 : تاحرف ىلا هدي دمي ىهو ىدنفأ ديرف لاقو
 ٠٠ هيف لغتشا امل هيسودلا ىديس اي تاه

 : اخراص تاحرف لاقو

 نم صالخ ٠٠ شلغتشي ام ىهو , لغتشن انحا ىنعمشاو -
 ٠ سوقاف الو رايخ شيف ام حيارو انه

 < : امكهتم دمحأ لاقو
 +... نافل ىلع لاك لاما ىلا قع وايقت لشفي اه راقلا اد
 : ميظعلا دبع ناتسألا لاقو

 مريت ةويصلا يح تلاد اللا شالب ةعامج اي
 دمحأ ىنيعي ىقتلا هنكلو' ٠ ٠ ملكتي نأ تاحرف ناتسألا مهو .

 هيرضي نأ ىلع ممصم هنآك ٠ ؤفحتو دحتو بضغ ىف هيلا نارظنت
 فاخ ٠٠ دمحأ ةوق فاخ دقو هدعقم ىف شمكناو « همف قلغأو داعف

 توص ىف الئاق هيتفشب متمتو ٠٠ ضيرعلا هردصو « ليوطلا هماوق
 : هقأروأ قوف هسأر ىنحي وهو ضيفخ

 ٠٠ هيأ اهترخآ فوشن امأ

 نم اومرح مهناك « ءالمزلا نويع ىف ةبيخلا تارظن تعفتراو
 د ا ارح دكا ل ٠ ةيلسم ةياور ةدهاشم
 هتداعك ةرازولا نم جرخي نأ ٠٠ فرصنيو موقي نأ ركف مث « ةهرب
 مل هنا سحآ ٠* دتشي هددرتب سحأاو ٠+ ددرت هنكلو ٠٠ موي لك
 هنا ٠*٠ نيفظوملا فارصنا دعوم لبق ةرازولا رداغي نأ هقح نه دعي
 ىلع ليحا رخآلا وه هنأ سحأ ٠٠ ةرازولا 'ليكو ثخأ نبا دعي مل
 دعما اذه ىلا سلو 1 -ذلا صخشلا .سفخ ةعيد مل ** ناعما
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 نشل نيفطولا >8 داع فواد نشا ىمدتشا هنا » + نيج
 202 -56٠ دحأ هفاخي الو , تازايتما هل

 لوأل سح[و «. هئالمز نيب هينيع رادأو ٠+ هدعقم ىف شمكناو

 لاكشألا هذه نع ديزي ال هنأ ٠٠ مهلثم ٠٠ مهنم دحاو هنأ ةنم
 مغرو ٠٠ ةرازولا ةعاس ىلع عقوت ىتلاو ٠٠ هب طيحت ىتلا ةرفعملا
 ويه ++ ىنوارف.لازي ال ةلاخ ىف ةتامتشلاب ةتنابسهاف كلذ
 ىلع عقوي نأ رطضا ول ىتح هب كسمتم -٠ ساسحالا اذهب عتمتسم
 هك اشاعملا ةدادا نفق يدا ففظوع :نركم كيو ٠ ةراؤولا  ةعاس

 فشتكا مث ٠*٠ صاصرلا ملقلاب مسري هبتكم ىلا اسلاج لظو
 لع بطشو ٠٠ هلاخ هجو مسري هنأ ٠٠ ناسنا هجو مسري هنأ
 ررق هناك ٠ ةفيثك ءادوس طوطخبو . ةدحب ٠٠ همسر ىذلا هجولا
 ؛ ٠٠ هتايح نم هلاخ ىحمي نأ

 ٠ ملقلا سيئر ةلياقم ىلا هيعدتسي ىعاسلا لكخد ةاجفو

 ٠٠ اوزماغتو ضعب ىلا مهضعب ءالمزلا رظنو
 ىلا مويلا .ءاعدتسالا اذنه نظتتي ناكا دقق + دمع! بجفتي ملو

 < ةداملاك هيدي نيب تعني ال اهثا © ىعاسلا ىلا .ظتو: + ةنغا
 ٠.٠ امهاو ناك امير ٠٠ مهي ال ٠٠ ةداعلا نم قيضأ هتماستباو

 سيئر ةفرغ ىلا اهجتم ةلساكتملا هتاوطخ ىف راسو٠ +٠ هيفتك زهو
 اقيمع اسفن دشو ٠٠ هادحتي نأ هسفن نيبو هنيب ررق دقو « ملقلا
 ىبع ركتو ٠٠ ىدحتلا نم ةريخذي هسفن ءىبعي هنأك هردص نم

 مدقتو لخادلا نم ادر عمسي نأ لبق هحتف مث ٠ ةفيفخ ةرقن بابلا

 ٠٠ هتداع نم ابدأ لقأ ودبي نأ دمعتي وهو
 رظني ةهري اشلاج ىلظ ٠ ةرشابح هلابقتسال ملقلا سيئر مقي ملو

 ىن ماق مث ٠٠ نزقتو ضاعتما ىف هنولطنبو همحآ صيمق ىلا
 هدي دم نأب ىقتكا لب , هتداعك هيتكم ءارو نم جرخي ملو « لساكت

 ةماستياو + نوتق ىف دمحأ هةحفاصو ++ امهنيب بتكملاو همحأ ىلإ

 ٠٠ هيتقفش نم بناج ىلع ةالدم ةرخاس
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 .دعقم ىلا ريشيو . هدعقم ىف سلجي ىهو ملقلا سيئر لاقو
 نا دوعت ىذلا ريبكلا ىدلجلا دحقملا ا ٠ هبتكم ماعأ نارزيد
 نالازيا# ززقتلاو -نخافتمالاو لاقو ++ هيلع نسولجلل كفنحأ ىغدي
 ٠٠ دمحأ ناتسأ اد لضفتا : هيتفلش ندب

 2 ٠١ اتماص دمحا سلجو
 ٠0 ؟ رابخألا كتغلب اعبط : لاقو « ملقلا سيئر حنسنتو
 نم بناج ىلع ةالدم لازت ال هتماستياو الهاجتم دمحأ لاقو

 ش +0٠ ؟ هيأ رايخأ : هيتفش

 : لاقو ٠ 70 همهتد هنأك هسيئر هيلا رضنو

 ٠٠ ةرازولا ليكو هيب تزعب ةصاخلا رابخالا
 © ىتتلصو < ناتيكسا نق همحأ لاق

 : لاقو ١ ةشهدب هسيئر هيلا رظنو'
 .فقوم ىف هيب تزع نأ رهظيو *٠ فسؤم ربخ هنأ عقاولا -

 ٠ ميلس شم قيقحتلا ىف هفقوم نأ ىنوغلب ىئاقدصأ ٠٠ جرح
 تافرصت ىلع تضرتعا اماي اناو ٠: ةوعد شانلام لاح لك ىلع
 انلاثم؛ نيريغصلا نيقظوملا مالك عمسيب ناك شدحام امنا ٠٠ ريتك
 ٠٠ ةثلاثلا ةجردلا ىف ىنآل ريبك ىنا شرتكفتام

 ةفاح ىلع هقفرم عضو.٠٠ دري ملو ٠٠ دمحاآ ةماستبا تعستاو

 ٠ عوضوملا ىق لخدي نأي هبلاطي هناك هيلا ارظان لظو هسيئر بتكم
 علتبا مث « هينيع ىف ةشهدلا تدادزا دقو هسيئر هيلا رظنر

 : ةنيالم شكا نوكي نأ ررق دقو لاقو < هتشهد
 ٠٠ دمحأ ناتسا اي: تنا تقولد مهملا
 1 : دمح* لاقو

 ؟ اياعم اوققحي اح االأو ٠٠ ؟ نامك انا شاعملا ىلع لاحتأ اه
 : هئكمطي هناك سيئرلا لاقو

 شاعم شكل ام هسل كنا مث ٠٠ ةجاح الو قيقحت الو ٠٠ ال
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 تقولدو ٠*٠ تريغتا فورظلا نأ فراع تنآ امنا ٠٠ ةموكحلا ىف

 دمتعم تنك انأو ٠*٠ ةرادا لك ىف ٠٠ ةتح لك ىف قيقحت اولمعيب.

 ىلا رطيضم انأ تقولد امنا ٠٠ كرظن تفلي هنا ىف هيب تزع ىلع

 ٠١ ىسفنب كرظن تفلأ ىنا
 ىتح هياصعأ اهنيب مضي هنأك هتضبق مضي ىهو دمح“ لاقو

 ٠٠ ؟ هيال ئرظن تفلت : هنم تلفت ال

 : هينيع قوف ةيبهذلا هتراظن عضو لدعي ىهو ملقلا سيئر لاقو

 ٠٠ دمحأ ناتسأ اي فراع تنا

 2*٠ فراع شم : ةعرسب دمحآأ لاقو

 --هللاب نيعتسي هنأك لاق مث «٠ ةيهارك ةرظن سيئرلا هيلا رظنو
 : ريصلا ىلع

 ٠ نيفظوملا ةيقب تافرصت ىز شم كتافرصت نأ فراع تنأ
 ٠٠ ديعاوم ىف جرختو. لخدتب الو ٠٠ ةعاسلا ىلع ىضمتي ال ىنعي
 تقولد نم ىدتين اننا مهملا ٠٠ هتياهن ٠*٠ مظنه لمعب موقتب الو
 اوناك كتالمز نم ريتك نا دمحأ نذاتسأ اي دكأتو ٠٠ ةديدج ةحفص

 تزرع: نأ ىلع. تعم +» 'ايظفساي تنك انآو « ريزاقت كديش" [ومدقيت
 ٠ ريغتا عضولا تقولد امنا ٠* كرظن تفلي اح ىرورض هيب

 زتهي نأ نؤد لاق مث ٠٠ ةليوط ةرتف دمح“ تكسو
 ٠*٠ ؟ ةخياب ىقبت ركتفت شم

 لاقو ٠ ةيبهذلا هتراظن ةفاح قوف هيبجاح ملقلا سدر عقرو
 ٠٠0 ؟ ةخياب ىللا هيه هيا : ةشهد ىف

 : ةطاسب ىف دمحأ لاثو

 ٠٠ ةعاسلا ىلع شيضما ام اهلك ىد روهشلا لضفأ ىنا
 ىلا نم جرخي ىلاخ ام درجمب اهيلع ىضمأ ىدتبأ ةدحاو ةرمو
 سمت ةجاح هضرب ىدو ٠٠ رظنلا تفلتو ٠٠ ىوق ةفوشكم ىقبت ىد
 . ٠ © كتدايس

١٠. 



 : شعتري هتوص ادب دقو لاقو هدعقم قوف ملقلا سيئر سخفتناو

 ؟ هيا ناشلع ىتسمت ++ ؟ هيل ىنسمت ٠٠ ىنسمت

 هه ةعاشلا .نله :مقوقلا نه كئافعاب نمأ ستردشأا اه
 . : ثيحو ءىده ىف دمحأ لاقو

 دنع نع قيقحتلا ىدتبي اح امنا لو ىدحول انأ اداعم ققحي اح

 لوقتاح ٠* ؟ ىد ةدملا لوط هيلع هيل تكس كولأسي اح ٠* كتدايس
 ٠.٠ ٠ ؟ هيا مهل

 دقو لاقو ٠٠ رغص دق همجح ناك هدعقم ىف سيئرلا شمكناو

 : ش : هتوص شاعترا دادزا

 ليكو تخأ نبا ىقبت تنا ٠٠ ةوعد شيلام انأ ٠٠ ىلام انآ

 ٠٠ كبجعي ىللا لمعتب تنكو ٠٠ قباسلا ٠٠ ةرازولا

 ةروثلا عوتيو نا لوكسسملا هضرب تنا ٠٠ ةجح ..شم ىد

 ىنيلخت مزال ناك ٠٠ هد مالكلاب اوعنتقي اح شم ٠+ شومحريب ام

 ! ٠٠ رصانلا دبع لامج ىلاخ ناك ول ىتح ةعاسلا ىلع ىضمأ

 تطقس هتراظنو ٠*٠ شعترت ههجو تاجلخو ٠*٠ سيئرلا تكسو
 هناك اثهال لاق مث ٠٠ هنيبج نم بيصتي قرعلاو ٠٠ هفنأ ةبنرأ قوف

 , 0 : لسوتي
 ٠٠ ةتح لك ىف اوققحيب لود ٠٠ ؟ هيا لمعن ركتفتو

 : دمحأ لاقو

 نع نافع ان نما» هش ا لوقت كقداشم نأ نسكا نإ نكتفأ ع
 دح نا شنظأ ام امنا ٠٠ كلاس دح ىل هد ٠٠ ةعاسلا ىلع عيقوتلا
 ةياغل « نيتعمج الاو ةعمج ىنتساح ىتفن نم انأو ٠* كلاسي اح

 ناسشلق ٠٠ ةعاسلا ىلع .ىضمأ ئدتبا نيدعبو + ادهت ةلاسملا“ ام
 ٠٠ هلاي دخاي شدح ام



 هئاكذ لكو هلقع لكي ركفي هناك ٠ تكسي ملقلا سيئر داعو

 ش ٠٠ نسحأ هدك ركتفأ : لذاخت ىف لاق مث
 *كتدايس نذا نع ٠٠ ىقب انأ نذاتسأ : لاقو افقاو دمحأ ماقو

 هدي دمو 2, هيتكم ًءارو نم جرخو « افقاو ملقلا سيئر ماقو

 اكسمم لازي ال ىهو لاقو ٠٠ همامأ ىنحني داكي ىهو دمحأ حفاصي
 ٠٠ ؟ هيب دمحأ اي ةينات ةجاح ىف كوجرأ ردقأ : هديب

 ل ل

 : لسوتي هناك ملقلا سيئر لاق

 انحا ٠ نولطتبلاو صيمقلاب لود نيمويلا ىجيت شالب
 ٠ ؟ هيأ نيزياغ لود ةعامجلا نيفراع شم

 : دمحأ لاقو

 هضرب « هلدب سبال تيج ىل ىه ام ٠٠ ىئد ىز ىد ىه ام
 - لواخا اه: تا كتداينه دعا اتا + رطنلا ةفلا انك

 : دمحأ دي نهي ىهو ملقلا سيئر لاقو
 رهو: + نكت تاه تقاا+ هيياومعا انا كيلع نيتعم انأ

 ٠٠ ؟ قياضتم شم نوكي هللا ىلع ٠٠ ؟ هيب تزع ىزاو ٠٠ فرصتت

 : هسيئر باصعأب بعالتي نأ دمعتي ىهو ابذاك دمحأ لاقو

 رهظي ٠*٠ ىوق طوسبم ناكو ٠٠ حرابما تيبلا ىف اندنع ناك
 ١ ه4 ىلعألا يداضتقالا سلمملا ىف نيفتياك

 ٠ ملقلا سيئر قهشو

 دي نم هدي دشي وهو لاقو ٠ ةقهشلا هذهب دمحأ ىفتكاو

 : هسيئر
 ٠٠ كتدايس ندا نع ب

 .٠٠ بابلا ىتح هعدويل هءارو لورهي هسيئرو ٠٠ جرخو

 هناك « ةرازولا جراخ ىلا هجتا ٠٠ هبتكم ىلا دمحأ دعي ملو

 ن' لواحي هناك ٠- اهلك ةموكحلا ىدحتيو . مهلك نيفظوملا ىئدحتي
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 هل قح وه . نيفظوملا جورخ دعوم ريغ ىف هجورخ نأب هسفن عنقي
 ليكو هلاخ ىلع !دامتعا ال ٠ هتارجبو هسفنل هيبصتغا قح ٠-

 ٠٠ ةرازولا

 روتف .ىف هل لاقو . بابلا دنع ةرازولا ىعاس هب ىقتلاو

 ٠0 ؟ هيب دمحا اي ىمكات كلبيجأ
 : ةرخاسلا  هتماستباب' اظفقتحم لازي ال ىهو دمحأ لاقو
 *+ دك ا ٠* ل

 ةرشعلا تاذ نم ةقرو ىعاسلا ىطعأو 2 هييج ىف هدي عضو مث

 شورق ةرشعلا ذخأو 2« ةريبك ةءانحنا ىعاسلا ىنحناو ٠ شورق
 : سامح ىف لاقو ٠ ءاطعلاب هل دتمت ىتلا ديلا لبقي داكي وهو

 ه1 هيب حصا اي انلا تهع» ++هيي دعا ان كتلك ايوب
 ىواست شورق ةرشع نا ٠٠ ءالعتسا ةماستبا دمحأ مستباو

 ٠. ىواست لب ٠٠ ةرازولل اليكو ناك امدنع هلاخ ذوفن لك ىعاسلا دنع
 ٠ ريزولا ذود

 ائيش هيتفش قوف شمكنت هتماستباو ٠ هيمدق ىلع دمحا راسو
 نم هلاخ جرخ نأ دعب هريصم ىف ركفي هنا ٠٠ تفتخا ىتح « ائيشف
 هدهطضي لظيس ٠*٠ هيلع تكسي نل هسيئر نأ ملعي هنا ٠٠ ةرازولا
 لكو ٠٠ هراع نم اضلخت ٠٠ ةفيظولا نم هدرطي ىتح « .هدراطيو
 هسيئر نكمتي مل اذاو ٠*٠ قباسلا ةرازولا ليكو تخأ نبا هثأ هراع
 ةيقبب هتاواسمب ىفتكي .نأ .٠٠ هلالذا نم لقأب ىفتكي نلف « هدرط نم
 ىتح « مهنم لقأ ىوتسم ىف هعضي نأ ىلع لمعيس لب ٠ نيفظوملا
 :٠ قباسلا ةرازولا ليكو تخأ نبأ لماجي ال هناي ددجلا هءاسؤر عنقي

 ههجو ىف نوثفنيس ٠*٠ هنع اوتكسي نل نوفظوملا هؤالمز كلذكو ٠٠
 نبا اهيف ناك ىتلا ةدملا لوط مهرودص ىف هومتك ىذلا مهدقح لك

 ٠٠. مهتيب هتناكم ظفحي نأ عيطتسي نل ٠٠ ةرازولا ليكو تخأ
 ٠, ليقتسي 6 0-٠ :
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 ٠ هلاخ بناجي الا هل ةيصخش ال ناكف ٠ نآلا لاقتسا ول هنكلو
 ملو « اًئيش ىواسي ال هنأي ةموكحلل فرتعاو ٠ سانلل فرتعا هنآك
 ٠٠ ةرازولا ليكو تخأ نبا هنأ الا « اًئيش ىواسي نكي

 فقي نأ عيطتسي هنأ تبثي نأ لواحيو.« هتفيظو ىف ىقبد ال اذامل
 مل ىل ىتح احجان افظوم نوكي نأ عيطتسي ٠٠ هدحو هيمدق ىلع
 ٠٠ ةرازولل اليكو هلاخ نكي

 ٠.٠ ؟ تاشاعملا ةرادا ىف فظومل ةبسنلاب حاجنلا وه ام + نكلو

 فظوم نم رثكأ نوكي نأ عيطتسي نلف « حجن امهم ٠٠ ءىش ال |
 ٠٠ تاشاعملا ةرادا ىف

 ٠؟ الطاع ىقبي له ٠٠ ؟ هسقني عنصي اذام ٠ لاقتسا ىل 2 مث
 هنا ٠٠ هلطعت ىفخت هتفيظو نكلو ٠٠ المعف لطاع نآلا هنا

 ىف ىهو ٠٠ ةيلاملا ةرازو ىف فظوم هنأ امئاد لوقد نأ عيطتسي
 2 ٠هغارقو هلطعت هتحت هتحت ىفخي عانق ىلا , ناونعلا اذه ىلا امثاد ةجاح

 ٠٠0 ؟ حودمم لواحي ناك امك ٠ ةشرو حتفيو ليقتسي له
 نكي مل جودمم نأ ٠٠ حودمم ةاخأ ركذت امدنع هردص قاضو

 حودمم ناك دقل ٠٠ هعيراشمو هراكفاأد هتايح ألمي ناك ٠٠ الطاع

 ٠٠ اهنتاكم المي نأ نم ربكأ ٠٠ اهدلقي

 برهيو ٠٠ حودمم ةيصخش نم برهي هنأك هاطخ ىف عرسأو
 ىتفلا ةيضخش ٠-٠ هدواعت تادب ىتلا ةميدقلا هتيصخش نم أضيأ
 الب ٠٠ ةيصخش الي شيعد نأ ديري هنا ٠٠ هئاتلا ىوطنملا ددرتملا

 ٠٠ ناويح درجم ٠٠ اناويح نوكي نأ ديري ٠*٠ لقع الب ٠٠ ةيلوئسم
 ٠٠ نيمرج الا ناويحك هلبقي نم سانلا نيب سيلو

 ٠٠ سابال لحم ىلا لخدو ٠٠ اشاب ناميلس عراش ىلا لصوو
 نيمرسجب ىقتلي نأ دوعت ثدح رامبلا ناكم ىلا ةرشابم هجتاو

 ٠٠ بناجالا فاصناأ . اهئاقدصأو
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 بلظو هبناجب .سلج ٠٠ نيمرج ءاقدصأ نم ادحاو الا دجي ملو
 هيلا, عرسأو ٠٠ ىنقحلا +٠ ةعرسب ٠٠ ماوق ٠٠ ةريبلا نم احدق

 أران هب ءىفطي هنأك ٠ ةدحاو ةعقد هبرشق. ةريبلا حدقي نوسرجلا

 ءاقدصأ ةيقب ءاجو ٠*٠ رخآ اجدق بلطو ٠٠ هردص ىف ةأجق تبش
 ءىيلم بخاص هفات ثيدح رادو ٠٠ بناجألا فاصنأ ٠+ نيمرج

 ٠٠ ةريبلا حادقأ برش نع فكي ال دمحأو ٠٠ ةغرافلا تاكحضلاب

 , باسحي زتهت اهدسج نم ةعطق لكو ريست ٠٠ نيمرج تءاجح مث

 نينيع دمحأ اهيلا عفرو ٠*٠ اههجو ألمت ةولحلا اهتماستباو
 ايموك“ نإ: + :ةيراغ اهقاون اهاريعكا + ةيراع:اهاوو "© ةنقرؤيس

 تسلجو ٠٠ هلايخ ىف مسترملا اهدسج هنع ىفخي نأ عيطتسي دعي مل
 ةحئاز ٠٠ دسجلا ةحئار ٠٠ هفنأ ىلا اهتحئار تللستو « هبناجب
 ايبسو © ةيكت نيسكم يذلا :ةاوسنلا ةمك + ةقطخلا
 نأو ملكتت نأ امئاد عيطتست اهنا ٠٠ تاكحضلا تطشنو ٠٠ ثيدحلا

 ٠ مالكلا نورتجي تاناويح مهناك ٠٠ نوملكتي اهلوح نم لك لعجت
 ٠ اهب رجاتت ةبهوم ٠٠ ةعانص ٠٠ نف اهدنع ثيدحلا نا

 هناسلو « ناردختت هاتفشو ٠٠ ةريبلا برش نع فكي ال دمحأو

 *” حنرتت هتارظنو < لقثي

 : نيمرج تلاقو

 +٠ ؟ ةتسل ةتالت نم امنيس حورنو ٠*٠ ىدغتن موقن

 :! مانأ زياع انأ ٠٠ ال : هيتفش نيب نم عقي هناسلو دمحا لاقو

 ٠٠ ىبيب ةسل كلصأ : نيمرج تلاقو

 : هقنع قوف زكتري نأ عيطتسي ال هسأرو دمحأ لاقو
 ٠ ! لجار ىنا ىفرعتاحو ٠٠ ليللاب كفوشاح
 ةرايس ىف هسفن عضوو « حنرتي ماقو ٠٠ عيمجلا باسح عفدو

 ٠ ىطسأ اي ةضورلا : ةريبلا ةوغرك توص ىف قئاسلل لاقؤ ٠٠ ةرجأ
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 هينيع ىقبي نأ هدهج لواحي وهو ٠٠ ةرايسلا نكر ىق شمكناو

 ىتح اهباي ةفاح ىلع دنتسي وهو تيبلا مامأ ةرايسلا نم لزنو
 ٠ هردص قوف ىقلم هسأرو قئاسلا رجأ عقدو ٠ هنزاوت ظفحي

 , ءاثرلا نم ريثك اهيف ةرظن ٠ باوبلا هللا دبع مع هيلا رظنو

 طغضي وهو لاقو « اباطخ هلوانو هنم مدقت مث « زازئمشالا. نم ريثكو

 همهي ءىش ىلا دمحأ هيني نأ لواحي هنأك هتاملك ىلع

 ريتك تاباوج اهيجيب ةليبت تس ٠٠ ةليبن تسل باوج هد.
 1 ٠٠ لود نيمويلا

 ةغزاف ةكحض كحض مث هيدي نيج هبلقو. « باطخلا. دمحأ ذخأو
 ٠ هللا دبع مع اك مارغلا باوب تيقب هللاو : لاقو ٠ ةحنرتم

 ىلا رظنو « ءاكبلا كشو ىلع هنأك هللا دبع مع هجو صلقتو
 ٠*2 تكبسو +٠ هيثري هنآك دمحأ

 هنكلو ٠٠ هتفقو ىف حنرتي وهو 2. باطخلا حتفي نأ دمحأ مهو
 دنتسي ىهو جردلا دعصو ٠٠ هدي ىف باطخلاب ظفتحاو ٠٠ لدع
 قوهبلا ىف ىهو حاصصو تيبلا ىلا لخد مث 4. هزجاح ىلع هديدم

 ينو مرا دا +“ ةنيك# ةليدت:# ىجيراكلا
 : ةلئاق « ةروعذم -.. هيلا تجرخ ىتح حيصي لظو
 ٠٠ ؟ هيأ لصح ٠** هيا هةيق ٠٠ هيبآ اي هيأ د

 06 هسافنأ ةحئار اههجو ىلع تيبهف 2 هنم تبرتقاو.
 هدد دمحأ اهيلا دهمو ++ عجارتت تداعف ٠٠ ةردبلا ةحئارب ةعيشملا

 : ةناركس ةماستبا هيتفش نيبو لاقو باطخلاب
 هيف هوم دك شكو .كقرك ةوعع لولع يلهفتاج  ىكتلا ع

 هع محا ان[ 42 زيت شحولا ظقلاب تاؤح ايليحت' كن

 دمحأ دي ىف باطخلا ىلا رظنت ىهو « ةليبن شومر تشعتراو
 نأ لواحت ةعرسب اهدي تدم مث ٠٠ ءاهلب ةماستبا اهيتفش نيبو
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 : لوقي داعو ++ هديب عجارت دمحأ نكلو ٠٠ باطخلا فطخت

 + ود. طخلاب كتاناوع ىنات" ىلبقت اهب شم هنا ىلء نلوق د

 : ةدشب برضي اهبلقو ةليبن تلاقو
 «٠ + ةرم خآ ىد ٠+ هيبآ اي رضاح ٠+ رضاح

 .* + ةفهل ىح ذفطخو ٠٠ باطخلاب هدي اهل دمو
 ٠ ةحنرتم تارظن اهءارو رظني دمحأو « اهتفرغ ىلا ترجو

 0 ٠٠ هسفن نمو اهنم رخسي هناك هيفتك زهيو
 اهل تلاقف ٠٠ باطخلا حتفت نأ تمهو اهتفقرغ ةليبن تلخدو

 : اهرعش رفضت اهشارف قوف ةسلاج ىهو ىليل
 ٠.٠0 ؟ هيل قعّزيب ** ؟ دمحأ هيبآ هلام

 ٠ باوج ىنيديب ناك ٠٠ ةجاح الو : ةليبن تلاقو
 ٠٠ ؟ نيم نم باوج : ثبخ ىف ىليمل تلاقو
 !٠٠04 هتحتف ىنيتفش ٠٠ ةفراع انأ : قهز ىف ةليبن تلاقو
 ىف ارقت رخآلا شارفلا ةفاح ىلع ةسلاج ىهو ىفيف تلاقو

 0 : باتك

 ٠٠ كعاتب تفز ىس نم مزال
 , ةفرغلا نم ةأجق تجرخ مث ٠٠ اهيتخأ ىلا ةليبن ترظنو

 تمكحاو . اهءارو بايلا تقلغأو تلخدو « مامحلا ىحن ترجو

 ٠ وينابلا ةفاح ىلع تسلج مث ٠ ريغصلا' سابرتلاب اهيلع هقالغا
 اهيتفسش نيبو ,« ةفوهلم ةشعترم عباصأب باطخلا ضفت تادبو
 ءاقللا كشو ىلع اهناك :٠ قفخي اهبلقو ٠٠ ةريغص ةماستبا
 ا ش | ٠** دومحمب

 تأرقو ٠*٠

 نينثالا موي « »كيلا + نعم ىلا .كوعأ نأ اضورفع ناك
 نأ ودسيو ٠+ ةضيرم ىمأ تطقس دقل ٠*٠ عيطتساأ نل ىنكلو د
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 اهعنقأ نأ لواحأ انآو مايأ ةسمخ تضقنا دقو ٠٠ ريطخ اهضرم »

 ىف اهناب نمؤت ال اهنا ٠٠ ضفقرت اهنكلو ٠+ بيبط ءاعدتساب ٠
 !دوهجم لذبت ىهو ٠٠ ةضيرم اهنأي نمؤت ال لب ٠ بيبط ىلا ةجاح »
 اهيف ام لك نأو ٠٠ ةضيرم تسيل اهنأي , ىيأو انأ ؛ انعنقتل اريبك »
 مايالا ىف تلواح دقو ٠٠ ىلغملا ناتكلا رذبب اهيوادت ءاوه ةحفل »

 اهنكلو ٠١٠ اهتداعك « تيبلا ألمت نأو اهشارف نم موقت نأ ىلوألا
 ةدشب ىفنت لازت ال ىهف كلذ مغرو ٠٠ كرحتت نأ عيطتست ال نآلا »
 هذه نأ نيردت له ٠+ بيبطلا' ءاعدتسا ضقرتو , ةضيرم اهنأ »

 لكل ضرملا رظتنأ تنك دقل ٠ + ةضيرم ىمأ اهيف ىرأ ةره لوأ ىه

 نعلا :داوعاو . سرعت ةسوفاحلا + ىما"الا تتقلب ىف هيخأ
 ٠٠ انوضرمي مهلك دلبلا لهأو ٠٠ ضرمي ميشربلاو « ضرمت

 ضرمت مل اهنا ٠٠ ىمأ ادع ام ٠* نيترم وأ ةرم ضرم ىبأ ىتح »
 ةايحلا اهنا + .نطرمت نأ عيطتست اهنا قؤتنما نكا ملو: <: ايبآ

 اهنا ٠٠ ضرمي ال نانحلاو . نانحلا اهنا ٠ - ضرمت ال ةايحلاو » ٠٠
 نأ عيطتست ال ٠ تضرم اهنكلو :* ضرمت ال ةهلالاو , ىتهلا .

 تسيلو ٠٠ نرفلا مامأ ةسلاج تسيل اهنا ٠٠ اهشارف نم كرحتت
 . مادقأ تحت تسيلو ٠٠ خارفلل بحلا ىقلت رادلا ءانف ىف ه
 ٠٠ ماعطلا ىلو ىبال دعت دقوملا مامأ تسيلو ٠٠ اهبلحت ةسوماجلا ه
 ءارذعلا تتبلاك لجختو . ىمالحأ ىلا عمتست ىبناجي تسيلو »
 حيرب سحأ ىنا ٠٠ تفقوت اهلك ةايحلا نا ٠٠ اهللدأ امدنع »

 +. انآ ىلع فحد. هيكل < نما نلع فكذي ال تولاوب < * تولا
 ٠٠ تومت ىمأ نأ روصت درجم .لمتحأ نأ عيطتسأ ال ىنا »

 تجرخت نأ دعب تأدب اهنأ دقتعأ تنك ىتلا ىتايح نأ ٠٠ نكميال »
 ٠٠ ىمأ تومي ًدبت نأ نكمي ال « سناشيللا تلنو ةعماجلا نم »
 :+ -لشقلا ةاثعم ٠+ توف ءانعم نمآ تؤم نأ >* .ليحتسما»
 ملو ٠٠ احجان ىمأ ىنارتل الا حجنأ نأ ديرأ نكأ ملف ٠٠ ىلشف ه
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 ٠ ىتيبرت ىف اهئاقش نمثب اهيلا دوعأل الا « لمعلاب ملحأ نكأ
 نع دعبت ىتلا ىفشتسملا بيبط ىلا سمأ ةليل تبهذ دقو »

 ىعم ىتأي نأ هنم تبلطو ٠٠ تارتموليك ةثالث ىلاوحب انتيرق
 كالمو . ةيناسنالا لوسر باوج ناك اذام نيردتأ ٠٠ ىمأ جلاعيل
 تعفد اذا الا ىعم ىتأي نأ ضفر هنا ٠+ هللا رس ظفاحو « ةمحرلا
 نأ تلواح اثبعو ٠٠ ناهينج ىعم نكي ملو ٠٠ امدقم نيهيذج هلإ
 ٠٠ هيلا اجاتحم تنك ىنكلو ٠٠ هبرضأ نأ تممه مث ٠٠ هعنقأ
 ٠٠ تلسوتف ٠* ىمأ ةايح ٠-٠ ىتادح ىلا ديعيل هيلا اجاتحم
 ٠٠ ىكبأ ادبأ ىنيرت مل كنا ٠٠ ىكبي دومحم ىروصت ٠٠ تيكب
 ٠٠ ىكبأ ئنآر مهشلا بيبطلا نكلو ٠٠ ىكيأ دحأ ىنري مل امبرو
 ىلا دوعأ تأ تررطضاف « ىمأ محر الو ؛ ىنمحري مل كلذ مغرو
 2 كاعم ةبوكر تاه ىقبا : ىئارو حيصي ىجرمتلاو . تيبلا
 ٠٠ رصم تلزن روتكدلا ةعاتب ةيبرعلا نسحأ

 ٠ هينج نينتالا ىبأ نم تبلطو تيبلا ىلا تدع ٠٠ ىبأ لملمتو «
 حش نع ال ٠ روتكدلاب أعنتقم نكي مل هنال نكلو ٠٠ ةسمل ىد ىنب اي

 ربقلا ىدوتب روتكدلا ٠٠ تررصأ ىنكلو ٠٠ ىبأ ىناطعأو
 ىزخأ ةرامح ىئارو تيحسو 2:0 ةرامحلا تبكرو «2 دوقنلا ,2

 مهشلا بيبطلا ىلا تبهذو ٠٠ تادب ىنأب تسسحأ قيرطلا لالخو
 :بطلاو ملعلاب ىناميا'دقفأ ٠٠ ىبأ ىأر قيدصت ىلا ليمأ تأدب

 ٠٠ ربقلا اهتياهن بيبطلا ةسمل نأ ٠:٠ سيل بيبطلا ناك اذا
 ةدحو هلق ىف نك وك 31 ++ © اناسلا :علامي :تقيكف < اناننكا

 ؟ هيدي ىلع ءامسلا ةمحر لصت فيكف ٠-٠ ديرأ ىناف كلذ مغرو
 ىمأ ناقنا ٠*٠ ةليسو لكي اهذاقنا ٠٠ نموأآ ال امو هب نموأ ام لكب

 تاكرت ذأ ةغيملا وأ لاجدلا نأ بينللا اهدنا ءاوصس ++ هب
 سيرتعلا خيشلا ٠-٠

 ىنمتي داكيو « طخسيو ففاتي وهو , ىعم بيبطلا داعو »٠
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 + نجا ةيقالا) ةاولا اح ىسالو يل ولاا
 حمست. نأب ىمأ عنقأ نأ لواحأ انأو ةعاس نم رثكأ تضمو »

 اهضفر نكي ملو ٠+ ضفرت ىهو ٠٠ اهيلع فشكي نأب بيبطلل »
 بايلا دنع فقاو ىبأو ٠٠ فوخ اضيأ هيف ناك لب ٠ ءايح درجم هد
 ٠٠ ةحيضفلل ملستسا هناك ٠٠ سارلا سكنم د

 ٠٠ ىمأ ىلع بيبطلا فشك ٠* ىحاحلا تحتو +* اريخأو »
 هلاق ام اذه وأ ++ ةريطخ ةيردص ةحيذي ةباصم اهنأ حضتاو »

 2 ٠+ بيبطلا د

 ىف كفا الر + قرنا ةزهع لوف ٠ تيبلا نآلا رداغأ ال انأو »
 ىنع ١ةديعب تنك ٠ سانلا زعأ اد تنأ ىتح +٠ ىمأ ةايح الا ءىش »

 0 220 1 ا ا
 ىعدا ٠٠ كيلا تيتك نأ دعب ةحارلاب سحأ ىناف ٠٠ اركش »

 ( دومحم : صلخملا ) ه0 ال

 ىفيق توصو ٠٠+ مامحلا د نع وع حالرل تعفتراو

 ٠٠ ؟ هيا ىلمعتب ىتنا , ادغلا اللاي ٠٠ ةليبن * ٠ ةليبن : حيصي
 ٠.٠ ةياج ىنيدآ :' ةليبن تلاقو
 هال: يييضاولاب ةفاج نلغ ليلا كلل :٠٠٠ ايناكم قمن درك لذ

 ٠٠ ةمهأس

 رفاس دقل ٠٠ دومحم نم هاقلتت باطخ لوأ ىه اذه نكي ملو
 ىف اعويسأ لظ ٠+ .هناحتما ةيدات نم ىهتنا نأ دعب هتدلب ىلا
 هتا ٠٠ دوعي نلو رفاس هنأ اهموي تسحأو ٠٠ نفاس مث . ةرهاقلا
 ٠٠ ابيرقت موي لك ٠٠ اهل بتكي ناك هنكلو ٠٠ اهتايح نم رفاس
 نع ٠٠ اهليقتسم نع اهيف ثحبت اهناك هتاباطخ ىقلتت تناكو
 نع اديأ اهشدحي نكي مل هتكلو ٠٠ امهيح ريصم ٠٠ اهريصم
 تناكو +٠ امهريصم نع الا ءىش لك نع اهثدحي ناك ٠* امهردصم

 ءىش لك نع هثدحتف ٠٠ بتكت ىهو اهتمارك روثتو ٠٠ هيلع درت
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 ٠١. دومحم .ججتو ++ ناممالا ىف تحج دقو ٠+ نيضملا نع الا
 هحاجن نأ تسحأ + * اهبلق ىف ةجرف هحاجنل الو « اهحاجنل نكي ملو
 / ٠٠ اهنع هدعبت ىرخأ ةوطخ

 ٠. لح نع ثحبت نأ لواحت ىهو رفاس ذنمو
 ٠٠ عيطتست الف ٠ اهبح نع ىلختلاب اهسفن عنقت نأ لواحت
 ٠ عيطتست الف <« هريصمب اهريصم طبرتل ةليسو دجت نأ لواحتو
 ةفسآ اهنكلو ٠٠ همأ ضرم ىلع ةقسآ اهنا ٠٠ لحلا هيف نوكي دق ٠٠ همأ ضرم هيف اهغلبي ىذلا ٠.٠ ريخالا باطخلا اذه نكلو

 رثكأ ىنمتت اهنكلو ٠٠ ءافشلا همال ىنمتت ىهو “٠ رثكأ اهلاح ىلع
 ٠٠ اهردصم دجت نأ

 : .١ اهانيع تقربو ٠٠ اهسار .ىلا ةركفلا تذفنو
 .٠ ؟ ال ملو : اهسِفنل لوقت اهناك اهسأر تزهو
 . خرصت ىفيف تداعو « مامحلا باي ىلع فينعلا قرطلا داَغو
 : ! ٠٠0 باؤجلا ىرقت ام ةياغل كنيبنتسم لضفن ناشلع كنيمادخ اناركافا ٠٠ ىتوم .شينوكت -
 ++ اةيفاس ماعلا ةقزغ. ىلا تهجتاو <* .بابلا ةليبت تعحتقو
 ىف سلاج دمحاو ٠٠ ةمهاس لازت ال ىهو اهدعقم ىف تسلجو

 ترسو .« اهتسلج ىف اهدوع بصتنا دق مالاو * ٠ حودمم دعقم
 عتمتت نأ تررق اهناك اهماعط ىلع لبقتو « ةالابم ال ةلاح ىف امئاد ودبت ىليلو ٠* ةايحلا ىلا تداع اهناك اهيتنجو ىف ةفيفخ ةرمح
 ؛ ١ ةمرص اهيرضت نأ ٠*٠ اثيدش اهسفن مرحت الأو *٠ انذدلا ىف اه لكب
 ٠*٠ تنكد دق اهترمس ناك تدبف « اهنول حلكاو ٠٠ اهنم لكاي اًثيش ناك ** اهدوع فج دقو . اهناسل قوفو اهينيع ىف طخسلا دنشا دق ىفيفو

 ناركسلا هناسلو لاقو ةمهاس ىهو.ةليبن ىلا دمحأ رظنو
 ٠٠ انه انحا +٠ تس اي ىتنا ++ ةليبن : هيتفش نيب حجراتي
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 :تلاقو ٠ ملح نم تقاقأ اهنأك اهينيع قوف ةليبن سومر تزتهاو
 ٠0:6 هدراهتلا ىلامو كلام .تنا ٠١ هيبآ اي هيأ
 ميدل عرزالا هاوس هداج وح ٠ شيلام : اكحاض لاقو
 ب ادبأ : تلاق

23201710 
 ٠٠ ةنايع اهتماه ٠* 1 ا

 ٠ اهيلع ىيشلا دعي : كحضي لازي ال وهو دمحأ لاقو
 ةياقزلاو ا ققيف توتو

 ٠ اهبح ىلع اهتنهت اهناك مستبت ىهو ىليل اهيلا ترظنو
 + عامي منا :انضقأت انها -قرمت © لاقو همأا ىلا دنحأ :ثقثلاو

 : هيلع قفشت اهنأك اهنبا ىلا رظنت ىهو ٠ ءوده ىف مألا تلاقو
 ٠٠ ؟ دمحأ اي هيأ انصقان

 ةأرج ىف دمحأ لاقو

 ةريبك ةليع ىقبن اننا لوقعم شم ىه ام ٠٠ ةييرع انصقان
 اهقرصنب ىللا سولفلا انيسح ول اذحا هد ٠٠

 كاليداك ٠٠

 ٠ ةيبرع ريغ نم نيشياع .انرمع لوط انحا ام : ىقيف تلاقو .
 ٠٠ ؟ تقولد تايبرعلاب كركف ىللا هيا

 + لملغ نيشياع اذك انرمع لوط: دمخأ :لاقؤ
 ٠٠ ! هيبآ اي تريغتا ىللا تنا : ىفيف هتعطاقو
 , ةدئاملا ىلع هتضبقب طبخو . ةاجف هدي نم ةكوشلا دمحا ىقلأو

 هج زتخا "اه لك امهنم ىلطني نيتيتشاع .نيديعي: يفيق: ىلا كفتلاو

 : خرصو 2< رمخ نم هفوج
 «' نسحأ ٠*٠ كتاسل شيلوطت امو هب شتريغتا أه انأ

 رحب



 ىوق ىتريغتا ٠ ٠”كترضح ىهف ريغتا دح ناك اذا ٠٠ كلغش ىكيروأ
 ٠. ! بدألا ةليلق ىتيقب ٠٠

 ٠٠ ةلئاعلا دارفأ مجوو

 + ةقكاخت + اهدققم ىف ىقيق تعجارقو
 : عزج ىف تلاق مث « مالا ىنيع نم ةروعذم تارظن تقلطناو

 ىللا ىتنا ٠٠ ىتبيبح اي شيلعزتام ٠٠ دمحأ اين صالخ
 ٠٠ ىكوخال ىرذتعت مزالو ىفيف اي ةناطلغ

 ريشتل اهتفش ىلع اهنانساب طغضت ىهو اهل لوقت مالا تداعو
 ٠+ ىردتعا كل لوقااب + ةيداغ ةلاح ىف: نيل اهاَهأ ناي اهيلا

 هو ةقيننكا ١ نظيف كوسم نقولا تقاقاو

 ٠* تمص ةرتف ترمو

 وهو لاق مث ٠ هماعط ىلع لبدقيو ةكوشلاب كسمي دمحأ داعو
 : همأ ىلا رظني ال

 ردتعت ةيبرعلاو ٠٠ تايسكاتلا ىلع ةحيار ىسولف صن انأ
 ىقب انا مث ٠٠ تايلامك شم ٠ تايرورض تحبصأ تايبرعلا ٠٠ رقو
 ٠٠ ةيبرعل جاتحمو *.* ريتك لغش ىدنع

 56 عيمجلا تكسو

 : ةرتف دعب لوقي دمحأ داعو

 هينج تيمعست اهنمت ٠٠ تايف ٠٠ ةريغص ةيبرع تفش انأ
 ش ٠*٠ طيسقتلابو

 ىفختو ٠*٠ ةديدج ةبيصم ىلع ةلبقم اهتأاك قفخي ال مالا بلقو
 نتعح )ل ةماستبا *+ دعا-هجو. ىلع ذهب. لطت ةماستنا تعت هتاقفخ
 : ةفيفخ ةشعر اهتوص ىفو تلاقو ٠٠ اهل

 ٠٠ ادغلا دعب هد عوضوملا ىف ملكتن ىقبن ٠ ٠ ىبيبح اي .بيط
 راع داع اع



 ٠٠ مايقلاب اهدارفأ مهو ٠٠ ءادغلا لواتت نم ةلّئاعلا تهتتاو
 : مامتعا الب لاقو « :هدعقم نم ماق دقو ههأ ىلا حا تفتلاو
 ٠ دج 4 نكاعلا نع لافكا ىلاخ نا ةفراغا لكان
 ىف تلاقو ء اهردص ىلع اهدي تعضوو « مألا انيع تعستاو

 ٠٠ ؟ هيأ لوقتي : رعذ

 : دورب ىف لاق
 ةدرايتلا لافرجلا ف تودكم#* افلا لع لاحتا ىلاخ

 2 ةرادؤلا ىف نيدلا ةينسوا
 ةسدلل هد ++ ليحتسم ٠ نكمم شم : بدنت اهناك مالا تلاقو

 د ةكس نسمح ةسيفح نشلتك اود 4+ ويقوم

 : كحضي وهو دمح1 لاقو .
 ىلع لاحتا ام موي ةنس نيتالتو ةتالت هدنع ناك قوراف

 ! ٠٠ شاعملا
 ىلا هجتاؤ « ةحترتملا هتاوطخ ىف راسو ؛ .همأل هرهظ نادآ مث

 ٠٠ هيتفش نيب لازت ال هتكحضو هتفرغ
 : تلاقو « اهذعقم ىلع نم ةضفتنم مألا تماقو

 ٠٠ انلك حورن ٠٠ مكلاخ تيب حورأ موقا اح انأ
 : ةعرسب ةليبن تلاقو

 ٠٠ 'عراشلا ىف ىناينتسم ٠٠ ئتبحاص عم داعيم ىدنع انأ

 ٠ امنيسلا حورن ناشلع ىلع توفياح ماصع انأو : ىليل تلاقو
 : ىفيف تلاقف ٠ ٠ اهتاني نيب نيتنيزح نيتسئاد نينيع مالا تلقنو

 + اناجءاف شافع عا انأ
 ٠٠ ماعطلا ةدئام لوح نم ةلئاعلا تضفناو

 وف بلقت تذخأو نوفيلتلا رتفد نع تثحبو « ةليبن تللستو
 « ديدحلا ةكسلا تامالعتسا ٠ نوفيلت مقر .ىلع ترثع ىتح + هقاروا
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 نيب لصفي ىذلا رمملا .ىف هب تدعتباو نوفيلتلا تكسمأ مث +
 : تلاسو . مقرلا ترادأو « تارجحلا

 موقتي ٠ حبصلا اطنط حورتي ىللا تاراطقلا كلضف نم
 ٠.٠ ؟ ماك ةعاسلا

 ٠*٠ درلا تقلتو

 راع واع الع

 نأ ىلا ترظتناو ٠*٠ جورخلا بوث ىدترت اهتفرغ ىلا تلخدو
 تحاصو . تجرخ مث « اهلاخ ةرايزل ىفيف اهتخاو اهمأ تجرخ
 ٠٠06 نيف ةحيار كتم ىف : ىليل اهءارو

 ا بة انتحل د رشم قر قتلا تلاقو

 تجرخو ٠*٠
 بتكم' تلخدو ٠ ةزيجلا ناديم ىحن ىرجت اهناك تراسو

 : تايقربلل ةصصخملا ةقرولا ىلع تبتكو ملقلا تكسملاو , فارغلتلا
 7-5 ةنومه سفك * ٠ نيتسح حاتفلا دبع ىدومحم ناتسالا »

 «٠ ٠٠. ىتفز زكرم ٠٠ نميلا اربش
 : ةيقربلا .- صن تيتك مث

 ىنرظتنا ٠٠ ةدلاولا ةحص ىلع نانئمطالل احابص ادغ لصأ »
 .* 4.« ةرشاعلا ةعاسلا لصي ىذلا راطقلا يف اطلاع الحج ىلع

 / » ةليبت ٠٠ «

 فلخ سلاجلا فظوملا ىلا ةيقرتلا لمعت ةشفتوم ادي تدمو
 , هيلا رظنت همامآ ةفقأو تلظو * .٠ دوقنلا هل تعفدو ٠* نابضقلا
 ٠ دومحم ىلا ةيقربلا لوصو ىلا نئمطت ىتح رظتنت نأ تررق اهناك
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 ةرايز نم ىفيف اهتخأو اهمأ دوعت نأ لبق تيبلا ىلا ةليبن تداع
 ناوللا ةعقت , هجولا ةصوصمم . ةفجاو « ةمهاس تداع ٠٠ اهلاج
 فارعتو , اهعجارتل , اهرصحتو ةتتشملا اهراكفأ عمجت نأ لواحت ”*
 اهنهذ ىلا تزفق املك ٠+ عيطتست ال اهنكلو ٠٠ هيلع ةمدقم ىه ام
 اهلايخب تطقتلا املكو , ىرخألا راكقألا تارشع اهتمحاز « ةركف
 هتأر ءاملا ىلا تنامطا اذاو , اهل مستبيو اهيداني هناك املستسم اداه ءاملا تار قرغلا تقاخ اذا ٠٠ ةحابسلا ملعتتل رحبلا ىف اهسفنب ىقلت نأ لواحت اهناك ٠٠ روصلا تارشع اهيلع تغط ةروص
 رقتست نأ عيطتست ال اهنا ٠٠ توملا حبش هتحت ىفخي ادراب اقيمع
 نآلا هيلا جاتحت ام لكو ٠٠ ريكفتلا تقو تاف دقل ٠٠ ريكفتلا ىلا نآلا ةجاح ىف نكت مل اميرو ركفت نأ عيطتست دعت مل ٠٠ ىأر ىلع

 . !دادعتسا نيزتت ةآرملا مامأ ةفقاو ىليل اهتخاو « اهتفرغ تلخدو
 ٠٠ امثيسلا ىلا ماصع اهبيطخ عم باهذلل

 اصوصمم ةتأر ٠٠ ةآرملا ىف ةليبن اهتخا هجو ىليل تأرو
 : اهينيع لكب اهيلا رظنت ىهو تلاقو ةعرسب اهيل تتفتلاف ٠ ٠ اعقتمم

 ش | ٠٠0 6؟ كلام
 ٠٠ شيلام : اهتخا ىنيع نم اهينيعب برهت ىهو ةليبن تلاقو
 ؟ نيف ىتنك ىتنا : اهينيعب اهعبتت لازت ال ىهو ىليل. تلاقو
 : شارفلا .قوف اهتبيقح ىقلت ىهو ةليبن تلاقو
 *14-5 ىتيطااض دثع تنك
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 2 ةفيفخ ةماستبا تمستبا مث 2 ةهرب اهيلا رظنت ىليل تلظو
 ٠٠ اهتنيز لمكتو اهتآرم ىف لطتل ترادتساو

 ٠٠ نيتخالا نيب تمص ةرتف تضفناو

 حوراح انأ ٠٠ ىليل : تلاقو اهسأر ةليبن تعفر ةأجف مث
 ! ٠٠ ىومحمل

 , ةحرفلا ىلا برقأ ةشهد اهينيع ىفو ىليل اهيلا تتفتلاو
 2 ** 19 ءاعم ىبرهت اخ : تلاقو

 ٠٠ دليلا ىف هروزا حوراح ٠٠ ال“: ةليبن تلاقو

 ؟ كمزع وه ؟ ىازا هيروزت : اهتخأ نم برتقت ىهو ىليل تلاقو
 ش : اهشار سكنت تداع دقو ةليبن تلاقو

 لطأ حوراحو ٠٠ ىوق ةنايع همأ امنا ٠٠ شينمزعام ٠٠ ال
 ه٠ اهيلع

 ٠٠ ؟ همأ ىفرعت ىتنا : لوقت ىليل تداعو

 ٠٠ ال : اهتريح ةدش نم ءاكبلاب مهت اهناك ةليبن تلاقو
 عبصأو « ريرسلا ةفاح ىلع اهتخأ بناجي ىلسيل تسلجو

 تتمصو « اهدي ىف لازي ال اهيتفنشش هب غبصت تناك .ىذلا « جررلا »

 : اليلق اهتوص عفترا دقو تلاق مث , ركفت ةهزب
 ريغ نمو ؟ كمزعي دح ام ريغ نم ىازا هيروزت ىحورتاح سب

 ٠*٠ ؟ هتليع نم دح ىقرعت ام

 نع عفادت ٠٠ هب نمؤت ال ىأر نع عفادت اهناك ةليبن تلاقو
 : اهتريح نع ٠٠ اهنونج

 صالخ انأ ٠٠ مالسلاو هروزأ حوراح ىهآ ٠٠ شفرعا اه
 ىريستم كزعا ام يع نم. هدك دهقأ شردقا امن" * ةقئاط: شئقب ان
 ىنا الا ةقيرط شتقلام ٠ ٠ ؟ هيا ىترخآ فرعا ام ريغ نم ٠٠ ؟ هيأ

 ٠٠ هبيسأ اي « قفتن اي هدك دعبو ٠٠ هدنع ةياغل هل حورأو ننجتا
 ٠٠ هيق انأ ىللا نم نوهأ هدك دعب لصح امهمو ٠٠ صلخأو
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 ٠٠ ةهرب تتكسو
 ٠ .ىليل تتكسو

 سمهت اهنأك ضيفخ توص ىف ةلئاق ةليبت تدرطتسا مث

 ناشلع اندلم ىجيت ىسفن انأ : ىل لوقي امياد ناك هوه.

 ٠٠ فوشأو حوراح .ىنيدأ ٠٠ ؟ ىازا نيشياع انيفوشت

 ظ : ىليل تلاقو
 انيدوعتم شمو 2« ندحالف ا ةقفاوم شم انأ

 ٠٠ ىكودرطي نكمي ٠+ ةموزعا ريغ نم مهروزت ىجيت تنب اوفوشي

 ٠*٠ قياضتي هسفن دومحم نكمي ** شحو ىكولبقتسي الاو
 . 2 : ةليبن تلاقو

 «٠ باذعو ةريح اهلك ىتادح ىلخم هد « هنم رتكأ ةقياضتم انأ

 | : ةدح ىف تدرطتساو . اهتخأ ىلا تتفتلا مث

 ريقف ناشلع ٠٠ ؟ هيل ىنزوجتي زياع شم هوه ةفراع ىتنا
 ىز شيعأ شردقا ام ىنأ ركاف +٠ ةينغ ىنا ركاف ناشلعو ++

 ىنا هل  تيثآ ناشلع كانه حوراح انأو ٠٠ هلهآ ةشيعو هتشيع

 ىه ام ىز تاوذ تنب شم ئنا هل تبثأ ٠٠ ةشيع :ىأ شيعأ ردقأ
 ٠ ركاف

 : عزج ىف ىليل تلاقو
 ٠٠ ؟ ىتابت اح ىنعي ٠٠ كانه ىدعقت ىحورت اح ىتنا

 ! ٠٠ ةفراع شم هسل : ضيفخ توص ىف ةليبن تلاقو

 د ل ل ل
 : تلاقو « اهموجو

 لمع شردقا أم 2« ةنونجم اي انأ هد ٠٠ ىكاقفاوم شم انأ

 ناشلع ٠٠ شيحورت ام ٠٠ شالب ٠٠ لبلب اي شالب ٠٠ ىد ةلمعلا
 ٠ ىمدنت ىعجرت اح نيدعب ٠ ٠ ىنيعواط ٠*٠ ىرطاخ

 نفي



 نم اهب رخست « ةرخاس ةماستبا مستبت ىهو ةليبن تلاقو
 1 2 اهبسفت

 بحتبي تنب لك نا رهظي ٠٠ ةنونجم ىللا .سي ىتنا شم
 اه د

 « اهتخأ بناجا نم تماقو -٠ اليوط تتكس ٠٠ ىليل تتكسو

 اهسفت تدجوو ٠*٠ اهيتفش غبص لمكتل اهتآرم مامأ فقت تداعو
 نأ نآلا اهتخا لواحت امك , ةرم هيلا تيره دقل ٠* ئحتف ىف ركقت
 تبره دقل +٠ اهتخأ نم ارجأ تناك اهنا لب ٠٠ دومحم ىلا برهت
 اهتخا نكلو ٠: اهدحو هعم شيعتل , ةصاخلا هتقش ىف ىحتف ىلا
 كلذ .مغرو ٠٠ هله١ نيب شيعتلو ٠٠ هتلئاع طسو دومحم ىلا برهت

 راغت اهناك سحت ٠*٠ هلعفت اه ىلع اهتخا قفاوت نأ عيطتست ال ىهف
 ٠٠ ةناهملل اهلك ةلئاعلا ةماركو اهتمارك ضرعت_ اهناك ٠٠ اهيلع
 حالقلا اذه ٠٠ دومحم لهأ لكلو هردحلا» ةديدش ةيهاركب سحتو

 0 ٠ ةليبن مدق عباصأ نم ارفظ قحتسي ال :ىذلا عويرجلا

 ٠٠ هءارو ىرجت نأ ٠٠ ؟ دحلا د ا

 ءارو :ترج اضيأ ىه اهنا ٠٠ نكلو ٠٠ هيلع اهسفن ىقلت نأو
 نورذعي نوبحملاو ٠٠ :بحلا هنأ ٠٠ هيلع اهسقن تقلأو ٠ ىحتف
 لك رربت مهفطاوع نا ٠+ مهريغ نورذعي ال مهنكلو , مهسفنأ

 ٠٠ نيرخآلا نونج رربت نأ نع نجمتو « مهنونج

 ضييبالا ٌولؤللا نم ادقع كبشت ىهو تلاقو « اهتخا ىلا تتفتلاو
 ٠٠ ؟ هيا امال ىلوقت احو : اهقنع لوح

 : مامتها الب ةليبن تلاقو

 ٠٠ ةجيدخ ىتبحاص ةبزع ىف ةموزعم ىنا اهل لوقأ اح
 ٠٠ صالخ ةجيدخ عم تقفتاو

 ىف لما ال نأ فرغت تناك اهناك ؛ تمضلا ىلا ىليل تداعو
 ٠ ,اهتآرم تكرت ةاجف مث ٠٠ هتوتنا امع لودعلاب اهتخأ عانقا ةلواحم
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 ىهبلا ىلا هتلمحو' نوقيلتلا' ىلا تهجتاو ٠ ةفرغلا نم تجرخو
 ىف تناك اهناك ٠+ ىقيسوملا ىدان ىف ىحتفب تلصتاو « ىجراخلا
 ٠٠ اهتخأ تافرصت ريربت ىلع هي نيعتستل , هتوص عامس ىلا ةجاح
 ٠٠ ؟ هيأ كرابيخأ : هتوص تعمس امدنع تلاقو

 : لجع ىف لاق

 ٠ ديدجلا نحللا .نييقيسوملا ظفحاب ٠٠ لغتشاب ٠٠ ادبأ
 !٠ ؟ كاشحو شم ىنأ رهظي : مستبت نأ لواحت ىهو تلاق
 : هبح ىفخت نأ عيطتست ال هتلجعو لاق
 ٠ لوغشم تقولد انأ سب ٠ ىناشحو كرمع لوط ٠ ىناشنحو -
 ةعباس ةعاسلا لزنأ ردقأ نكمي ةركي انا ٠٠ عمسا بط : تلاق

 بنِح كيلخ ىقبا ٠٠ ةرشع ةعاسلل كاعم رخاتا ردقأو ٠٠ ليللاب
 ٠٠ كل برضا ام ةياغل نوفيلتلا

 | : ةعرسب لاقو
 اهدخآ ىنا ىتارم تدعاو ىلصأ ٠٠ هركب شالب ٠٠ ال ٠٠ ال

 ْ ' ٠٠. امنيسلا

 .. اهل رذتعا : موتكم ظيغ ا اق
 : لسؤت ىق ن

 نيمويلا اهتلاح ىد ٠٠ ىليل اي شردقا ام ٠٠ شردقا ام
 قانخ شلطبتب ام ٠٠ صلاخ تريغتا ٠٠ ىوق بعص تقب لود
 نم جرخاب املو ٠٠ كتزوجتا ىنا اهل ايهتم نوكي أه ىز ٠٠ اياعم
 ٠٠0 ئردقت مزال امنا , ىد تاجاحلا ىلع كل لوقأ شبحابام انأ : ىنات عجرا ام ةياغل ةتح لك ىف نوفيلتلاب ايارو لضفتب تيبلا

 : موتكملا اهظيغ قلطنا دقو تلاقو |
 ٠. هدك اهيلع ةياقك ٠٠ اهاعم ميان بزاش لكآو ٠٠ موي لك كفوشتب كتارم لقالا ىلع ٠: ردقت مزال تنأو
 : لسوتي لاز ام وهو ىحتف لاقو

١ 



 ! “٠ حرابما ضعب عم انك انحا ام.

 ٠ ةركب كفوشأ ةزياع انآ امنا : ةدح ىف تلاق
 ٠٠ حيصلا ةركي اهيلخ : مالستسا ىف لاق
 ىازا ركفاب انأو ةعمج ىل ىقب انأ ٠٠ لدللاب هركب ٠٠ ال.: تلاق

 ٠٠ ىتارم ىل لوقت ىجيت كترضح نيدعبو ٠٠ ليللاب كاعم جرخأ
 ٠٠ 0! ؟ ىباسح شلمعت امو . أهياسح لمعتي ىنعمشا ٠٠ ؟ انآو

 انا ٠*٠ ىردق ٠*٠ ةيساق شيقبت ام ٠٠ ىليل : قهز ىف لاق

 , هاعم ةجراخ ىنوكت امل كبيطخ ىبيست كنا كنم تبلط ام ىرمع
 ٠٠ ىنيلباق ىلاعت كل لوقأو

 اهتوص عفترا دقو تلاق '
 ىنته :شيلطتب اام امنا ++ ال كل لوقا اه شم:ىته .تبلط قلاع

 ٠ ىتيلوئسم لمحت نياع شم ناشع

 ش : هسافنآ رفزي وهو لاقو
 ال ىتارم نا ىفرعت مزال ىتس اي ٠٠ ةيلوئسملل عجرن اح

 ىللا انأ ىنعي ٠٠ ىتنا ىكاعم شم *٠ انأ اياعم قناختتب ٠ قئاختتب
 :ىنعي ٠٠ بذعتاب ىللا انأو ٠ ىتشيع نم قهطاب ىللا انأو , متشتاب
 1 ! ؟ بذعتأ ىنازياع ٠*٠ قهطأ ىنازياع ٠٠ متشتأ ىنازياع

 ش : اهنم فنعأب هتدح درت ىهو تلاقو

 ٠٠ ىف ٠٠ ىوق ةديعس ىنفياش ىللا ىنعي انأو

 ش ش : : اهعطاقي لاقو

 شم كبيطخ .ىتنا لقالا ىلع ٠* ىفم نسحأ كفورظ ىتنا
 ىتارم انأ امنا ٠٠ كيساحيب شدح ام ٠٠ ىنيبحثتب كنا فراع
 شيقبت ام ٠٠ ئربكا ٠٠ ىثيمل اي ىلقعا “٠ ةتكاس شمو ٠٠ ةفراع
 ٠٠ حبصلا هركب كفوشاخ ٠٠ صالخ ٠٠ نيريغصلا تانبلا ىز
 ٠٠ ١ ىرطاخ ناشلع

 ٠٠ كتارم ةلضف شدخا ام انأ ٠٠ ةزياع شم ٠٠ ال : .تلاقو
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 ٠*٠ راوقيروأ ٠١ اهيب ىنهتا' ٠٠ اهل .كيلخ
 + ىليل + كرك لأ نفس. تاك + قوقيلتلا .نقاحاصو
 2 ++ راوفيروأ : ةدخ ىف تلاقو
 ىحتف داعو ١ اهنذأ قوف نوفذلتلا ةعامسب ةظفتحم تلظو

 ** .ىليل : .خرصي
 اهردق نما نفت :نأ عيظطتسا اال ةيناك ةدم لقا ىئهو تلاقو

 ٠٠ راوفيروأ ٠٠ نديعب كملك اح : .اهبح نح
 ٠٠ نوفيلتلا ةعامس تقلاأو

 ظيغلا نم ءارمح ةباحس اههجو ىلعو ٠ ةمهاس ةفقاو تلظو
 روكي نأ نم قعتشا اهتاكو ع اهتحارك ىف كثيفا اهناك - كدتحتالاو
 1 -+ ”ةثابخا ةماركلل

 فقوو « نولطنبلاو صيمقلا ايدترم دمحأ اهوخأ اهيلا جرخو
 ةالدم هتماستباو « هترصاخ ىف هاديو لاقو اهنيع ىف رظني اهمامأ

 ٠٠ ؟ نيم ىملكتب ىتنك : هيتفش نم بناج ىلع
 :. اهشاج ةطاير درتست نأ لواحت ىهو ةعرس ىف تلاقو
 © رخآتا ةلضأ ++ ماصع ملكاي تنك
 : نانحلا نم ةقبلطب هتوص ىسكي نأ لواخي ىهو دمحأ لاقو

 ٠٠ ؟ ةليللا نيف نيحيار متنا

 ٠٠ ىرتم اهنيس نيحيار : تلاق
 : هتماستباب اهمضي وهو لاق
 ٠٠ ىعجرت لوط ىلع امنيسلا دعب +٠ شورخاتت ام سب ب
 ++ رشاش : فاقفتسا ىقا تلاق
 ٠٠ ؟ شتعجر أم هسل امام : لوقي دمحأ داعو

 ٠٠ هسل ٠٠ ال : تلاق
 ++ .لواق هنا بيل + لاق
 ءاوهلا ىف 2« اهرهظ قوف ةالدملا اهتريفض حوطو ٠ هعبصأ دمو

 انها



 2 7: اهدي قوف اهنفذ' تدنسأ دقو ريرسلا قوف ةمهابس ةسلاج لازت ال ىتلا .اهتخال تلاقو ٠+ اهسقن نمو « ةليبن نمو 2 ىحتف نمو , دمحأ اهيخأ نم قيضلا ٠* قيضلاب رعشت ىهو 2 اهتفرغ ىلا ىليل تداعو >* جرخو , هرهظ اهاطعأ مث
 ٠ حبصلا ةعبرأ لبق ةليل لك شعجريب ام هترضحو ٠٠ عجرأ مزال لوط ىلع امنيسلا دعب ٠٠ رخآتأ ىنزياع شم دمحأ .هيمآ

 ٠٠ ةليبن درت ملو
 توص عفتراو ٠.٠ اهتريفض ىواست ةكآرملا ىلا ىليل تتفتلاو

 ٠٠ ةليبن كحضت ملو ! ٠0 هيا ىلكش ىقبي رخآتي امل برجأ ناشلع ىلو ٠٠ ةبون رخآتب ىدفح © ةعاسلا ىئز *+ نخاتي اهب هرمع © ةجماصع وها د : ةليبن هجو ىف كحضت ىهو ىليل تلاقو , قيرطلا ىف ةرايس قوي

 ىعواو ٠١ هازياع ىتنا ىللا ىلمعا ٠٠ كمهي الو ؛ ةحرم ودبت نأ لواحت ىهو تلاقو « نانح ىف اهيتنجو قوف اهلبقت تنحناو اهتخا ىلع تلبقأو , تداع اهنكلو « ةفرغلا نم جرخت نأ تمهو 2 ةآرملا ىلع ةريخأ ةرظن تقلأو ٠ اهثييقح ىليلل تطقتلاو
 ٠. مابصلل ملكتن دعقن ناشلع ٠٠ عجرا اه لبق ىمانت

 ٠٠ ةليبن ىتفش قوف ةنيزح ةماستبأ تعفتراو
 ىليل تجرخو
 له نكلو '٠ نيماع نم رثكأ ٠٠ نيماع اهل اهفصو ىتلا روصلا ىف تشاعو ٠٠ ةعطق ةعطق هتيبو هتيرق اهل فصو « كلذ لك نع اهكثدح دومحه نأ ** ىف ؟* ىف *' رادلا ءانف المت طبلاو ٠ زوالاو , خارفلاو ٠٠ ةعاقلا لخاد نرفلا ىرت نا عيطتستو ٠*٠ اهمساي ةيرقلا تيمس ىتلا « ةنومم تس » حيرض ةروصو 15 دودخ# تيب ةروصو ٠٠ اهلك ةيرقلا ةروص اهلايخب ىرن نأ عيطتست اهنا ٠0 اهب طيحت اهلايخ فايطأو +٠ تيبلا ىف ةديحو ةليبنو

 اذف



 همر نق ةقرملا ةورغصلا ةعاتسلا جفا علطاو »يتكرم ةتلخو
 اهارق هنأ دب الو "٠ تلصو ةيقربلا نأ دب الو ٠ فاك تقو ىضم دقل
 هو ةلئيقت تستاو هي , تييتما دقن ةكهدلا ١ نأ دو الوب“
 اربخل حرف له ٠ نكلو ٠٠ ةشهدلا هتلع دقو دومحم هجو روصتت
 نإ عار اذا. قوعفيطلا ىف انيكداشيك نأ :ميطتسي هنأ :>+ اههدقم
 امدنع هويأ لوقي اذام ٠٠ نكلو ٠٠ اجارحا هل ببسي اهروضح
 5 اهتليخم ىف هل نا ٠٠ هابأ فاخت اهنا ٠٠ ةمداق اهنا فرعي

 , هيالهي دومحم نا ٠٠ فوخلا نيثت نأ اهتباهم نم غلبي .« ةبيهم
 عيطتست ال اهنكلو 2 هفاختو ةباهت اضيأ اهنا ٠٠ هبحيو « هفاخيو
 فيكو ٠ هلماعت فيك ليختت نأ عيطتست ال اهنأل امير ٠+ هيحت نأ
 ءانلا :تالماعم ىلع اهو نأ اهل .نستك جالا انو © اهلماعب
 ىقيخ نا اهيلع تحبس .له. + < هوبا اهدرطيس له :مهتايلقعو
 0 و ٠*٠ تيراي*٠ هتنبا عم لعفي ناك.امك « تيبلا لخاد

 ٠٠0 ؟ ىردي نم ٠٠ اهاري امدنع « هنبال اهجوزي نأ ىلع بألا رصأ
 ٠٠ اهنيب ةرئاح ىهو ٠٠ اهسأر ىف تالايخلاو روصلا تعباتتو

 ممصتو ٠٠ انيح ءاكبلاب مهتو ٠٠ انيح ٍفاختو ٠+ انيح مستيبت
 : ٠ اانيح ددرتتو ٠١ انيح

 اهماأ كتوصو *ء حختفي ىجراخلا بابلا توصن ىلع تقافأو

 نأ تلواحو ٠٠ ريرسلا قوف نم تزفقو ٠٠ نيتدئاع ىفيف اهتخاو
 اههجو تاأرو ةآرملا ىف تلطأ مث ٠٠ حرملا ريباعت اههجو ىلع مسرت
 0 امهيلا ديعتل تاصرق ةدع اهتنجو تصرقف . اعقتمم
 ٠ اهتخأو اهمأ لايقتسال تجرخو 0 ل ريبك ١ ةماستيا اهيتفشأ ىلع

 : اهتفرغ وحن هجتت ىهو مألا تلاقو
 د10 قا اه زاطمب هلك ىلا 3 كيب از, نادم هاو
 ؟ كقاعملا ىلع لاما يمس تعي : اهمان قحلت فو ةليبش تلاقؤ
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 نمو اهسار قوق نه ءادوبسلا ةعيرطلا كفت ىهو مالا تلاقو“
 ٠ لضفتا هل اولوقي «٠ ةنس نيتالت دعي ٠*٠ حيحص : اهقنع لوح

 ٠*٠! ىسرم 2 ريغ نم

 :. اهتماستبا نم عسوت ىهو ةليبن تلاقو
 نما هكاو: ناك وف“ كمي 3 يسع ناهي لك ىلع

 ٠٠ ةرم تيم. نسحأ ىقبيو « ةكرش ىف لغتشي هركب ٠٠ ةموكحلا
 ش : مألا تلاقو

 ةرخآ ىدآو ++ :نظفريي :ناكو تاكرش هيلع ..ضرعتا اماي
 ؟! ٠٠ ةموكحلا مدخي .ىللا ةرخآ ىدآ ٠٠ ضفرلا

 : طقس يفيق تلاقو

 ىلع .اولاحتيب ىللا نم دح اولغشيب تقولد نيلوئسملا مهو. ل.
 نا الا ' هيلع ةنابعص ةجاح ىثيق ام نا لوقيب ىلاخ هد“ ٠ شاعملا
 ىنب مهلمعو مهمدخ ىللا سانلا ىتح ٠٠ هنع اولختا هباحصأ لك
 ؟ ةياكحلا هيا هلأش الو « هتيحان بوه'دحاو شيفام 2 نيمدآ

 2, شوباسام هد ٠٠ هيب مالسلا دبع الا : ةعرسب مألا تلاقو

 ٠٠ ريخلاب عمس ام ةعاس نم
 : اهمأ قفانت + ةليبن تلاقو

 ٠٠ ! ىوق ىلاخ بحيب ٠٠ ةينات ةجاح هد هيب مالسلا ديع

 ىلا انهتانب ىدحا باذتجا ىف تحلفاأ اهناك مألا تمستباو

 تلظو ٠ ٠ اهتفرغ ىلا ىفيف تجرخو ٠٠ اهبايث علخت تايبو « اهفص
 ىف تلاق مث , اهبايث علخ ىلع اهمأ ةدعاسمب زهاظتت ةفقاو ةليبن
 : كلدوت

 م ةركب ةيكوفلا"اهاهم نفاس نئامناع» ةميدح »فاما
 رس تفشتكا اهناك اهتنبا ىلا ترظنو , اهسار مالا تعفرو

 : تلاقو . مالسلا دبعم ءىجافملا اهباجعأ رسو 2:اهل اهددوت

 ٠.٠ ! لوقعم هدو ٠*٠ كدحول ىرفاست
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 : مستبت لازت ال ىهو ةليبن تلقو
 ةيبرعلا ىف مهاعم رفاساح انأ هد ٠٠ ىدحول رفاساح انأو

 ٠٠ مهلك ٠٠ اهتاوخاو اهمأو اهويأ ٠٠

 : مالا تلاقو

 شحصي ام ٠٠ كتاوخأ نم دح ىكاعم ىدخات مزال سي
 ٠٠ ! كدحول ىرفاست.

 اماما اي هيا اهيفو “٠ ىتاوخا نم دح شفرعت اه ةجيدخ سب
 ىد ةنسلا ةيردنكسا شانرفاس ام ةيافك شم ٠٠ ىدحول رفاسأ امل
 ٠٠ لقالا ىلع اوه مشأ حورأ ٠٠ لخداب الو جرخاب الو

 ٠٠ ؟ نيف ىقبت مهتبزعو : ةبيطلا مألا تلاقو

 : لاّؤسلا اذه رظتنت اهناك ةعرسب ةليبن تلاقو .
 ٠٠ ةيريخلا رطانقلا بنج ٠ ةبيرق
 ٠٠ ؟ نوفيلت اهيفو : مألا تلاقو

 : تلاق مث « اليلق ةليبن تكبتراو
 لوا ٠٠ هترمن شفرعا ام سب ٠٠ نوفيلت اهيف نوكي مزال

 ٠٠ كانه نم مكيب لصتا اح لصوا اح ام
 9 مالا تتكسو

 ىقفاوت ىبنلاو ٠٠ امام اي رفاسأ ردقأ : لوقت ةليبن تداعو

 : دهنت ىهو مالا تلاقو
 ٠٠ ؟ هيأ دأ كانه ىدعقت اح سب ٠٠ لبلي اد بيط

 : حرف ىف ةليبن تلاقو
 ٠٠ ليللاب عجرن نكمي ىتح ٠٠ مهريغ شيف ام نيموي -
 : نئمطي نأ عيطتسي ال اهبلق ناك لوقت مالا تداعو

 ٠٠0 ؟ ماك ةعاسلا ىكيلع اوتوفياحو -
 1 : .ةعرسب ةليدن تلاقو

 مهلصاأ ٠٠ مهيلع توفأ اح ىللا انأ ٠.٠ ىلع اوتوفياح شم
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 ٠٠ رطانقلا ىلع كانه نم اوعلطياحو ةديدجلا رصم ىف نينكاس
 ٠٠ ىلع اوتوفي مهل لوقأ تفسكناو

 ٠٠ نئمطي نأ ضفري اهبلقو « مألا تتكسو
 ةليبت تدرطتساو

 ! ٠٠0 ىتطنش رضحأ حورا امأ ٠٠ امام اي ىسرم
 0 ٠*" ةقرغلا نم تجرخو

 اهردص ىف صوغي اهبلقب ترعش ىتح جرخت تداك امو
 اهددرت اهدواعو 5-5 ةيواهلا ةفاح ىلع ةفقاو تحيصأ اهنأب تسحأ

 اميرق ٠ رفسلاب اهل حمست نأ تضفر اهتدلاو نأ ول تنمتو -٠

 تحمس اهمأ نكلو ٠٠ اهءارو ام فرعت ال ةفزاجم نم كلذب اهتمح

 ٠ رقسلا نم اهعنمت نأ عيطتست ال ىليل اهتخأو ٠٠ اهنع تلخت ٠

 اضيأ ىفيف نأ ** اهمهقت نأ نكمي ال ىفدقو ٠٠ اضيأ اهنع :تلخت
 متهي دعي مل , رخآ ملاع ىف شيعي حبصأ اهوخأو ٠٠ اهنع تلخت
 اهكر امدنع ةرم اهيساح امك اهبساحي دعي مل ٠٠ اهل ىرجي امب
 اهييبح دومحمو ٠+ رخآلا ئه اهنع ىلخت ٠٠ دومحم عم ريست
 تلخت ادندلا لك ٠*٠ اهنع ىلخت ٠٠ اهريصم ىلع اهنئمطي نأ ديري ال

 ٠٠ اهسفن ةيلوئسم لمحت اهدحو ىهو *٠ ديو اهلا ٠٠ اهنع
 قلطنت ىدحتلاو نداتعلا نم ةعبوزب تسحأو 8 ٠ اهتافرصت ةيلوئسم

 « ديرت ام عنصتس ٠ ا ا اهردص ىف

 ٠٠ ديرت ام ىلا اهسفنب لصتو

 ةدنكتنم اهريرس قوق ةسلاع نقف اهتحاو': اهتفرغ لا تلغوو
 ٠٠ باتك ىف رقت طئاحلا ىلا اهريظب

 اا فيقول قمل كلاعب اهتخأ ىلا ةليبت تفتلت ملو-

 قوف نم تبذجو « اهعباصأ فارطأ ىلع تبشو « هتلتعاو ٠ بالودلا
 ,دعقملا قوف نم تلزؤن مث ٠٠ ةريغص ةيدلج ةبيقح بالودلا رهظ
 ناصمق نم ايريرح اصيمق تجرخأو ٠ * ةبيصتع ىف اهبالود تحتفو
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 مامكا الب ردصلا حوتفم صيمق هنا ٠ اهينيع مامآ هتدرفو ٠٠ مونلا
 :اجف تلدع اهنكلو ٠٠ ةييقحلا ىف هعضت نأ تمهو هتوطو ٠٠

 «ًالليفلا» نم رخآ اصيمق تجرخأو « بالودلا لخاد صيمقلا تداحاو

 >+ ةليوط مامكاهل:, رديصلا لوققم
 ”اهتخأ يف تحاصو باتكلا نع اهسار ىفيق تغعفرو
 ٠٠ ؟ هيا ىلمعتب

  ةيلسعا قف .ةليت تناكو

 ىتبحاص دنع ةموزعه ٠ 0 ةركب ةرفاسم ٠ ٠ ىتطنش رضحاب .

 2« نيمري دعقأ احو ٠٠ رطانقلا بنج ةيزعلاو ٠٠ ةيزغلا ئف ةجيدخ
 ٠٠ صالخو

 ا ل موو م دب قا كاتو
 ريضحت ىف ةرمتسم ىهو « ةرم ةرخاس ةجهل ىف ةليبن تلاقو

 ىنوشحوتاح مكلصأ +٠ ةقياضتم شب ٠٠ ةنالعز شم
 اهينيعب لصت نأ لواحت اهنا اهتخا ىلا رظنت ىهو ىفيف تلاقو

 : اهيلق ىلا

 ٠ ةجيدكب ىنيتفرع ةبون ثنا ام ؟ ىكاعم تيج ىل كيأو هيا -
 + ةخراش ةليقك تلاقو

 حقلت حورناح ٠٠ ؟ كمزع دح ىتنأ ٠٠ ؟ ىازا اياعم ىجيت
 , امام ٠٠ انلك حورن انثا الا صقان شم ٠٠ نماكلا لع: انك
 +٠ ماصعو , ىلاخ نامك اناعم دخانو ٠٠ ىليلو « هيبآو

 لصت نا ديرت اهناك اهتخا ىلا رظنت لازت ال ىهو ىفيف تلاقو
 ٠ : اهبلق ىلا اهينيعب

 اس وفا ويقوي كس هبط
 تناك ٠٠ ةرقت نكت مل اهنكلو ٠٠ اهباتك ىلا رظنت تداعو

 سيم ايند ٠٠ اهشيعت ىتلا غارفلاو للملا ايند ىف اهينيعب ةحراس
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 < ةفاج + ةديحو © نحلاب متيح الوان تملا اهنا تيب ذل ++ ءيشااهيف
 ال ٠١ اهبلق ىف رظنت نأ عيطتست الو ٠ اهلوخ رظنت نأ عيطتست ال
 اهيلع تلطأو ٠٠ غارفلا ىلا ٠٠ ءىش ال ىلا الا رظنت نآ عيطتست
 تمستياو ٠٠ ديسلا دبع نيمآ ذاتسألا ةروص باتكلا تاحفص ندب نم

 لواح دقل ٠٠ غارفلا ىلا رخآلا ىه اهكرت هلعل ٠٠ ةنيزح ةماستبا
 ,2 اهانه ٠٠ ناحتمالا ىف تحجن نأ دعب ةيناث ةرم اهب لصتي نأ

 سفنب هتلباق ٠٠ تضفر اهنكلو ٠٠ اهتيب ىف اهروزي نأ اهلاسو
 مؤش هنأ دقتعت اهنال ؟ اذامل ٠٠ امهب هلباقت نيذللا طخسلاو ةدحلا

 امير ٠٠ ال ٠٠ حودمم اهيخآ ىلع توملا بلج ههجو نأ دقتعت ٠٠
 اهداقتغا قدصت نأ عيطتست ال اهنا ٠٠ احيحص داقتعالا اذه نكي مل

 ىتلا تافرصتلا هذهل رخآ ببس كانه ناك امبر ٠٠ موش نيمأ ناب .
 جاتحي ىسفنلا اهنيوكت ىف ءىش كانه ناك امير ٠٠ نيمأ اهب لباقت
 اهتاقرصتو اهفطظاوع حبصت ىتح ٠٠ رايغ ةعطق ىلا ٠٠ حالصا ىلا
 ش | ٠٠ تانيلا ةيقيتافرصتو فطاوعك

 تداعو ٠* اهتبيقح دادعا ىف ةكمهنم ىهو ةليبن ىلا تتفتلاو

 2, اهتقيدص ةيزع ىلا ةبهاذ ةليبن نكت مل امبر : اهسفن ثداحت

 اضيأ ىه اهنا ٠٠ اهتخب اي ٠٠ دومحم اهييبح ىلا ةبهاذ تناك امير
 غارفلا اذه اهلوح نم ددبي بيبح ىأ ٠٠ اهبيبح ىلا بهذت نأ ديرت

 , اهتايحو « اهبلق لغشيو ٠ هبحت لجر ٠٠ نيمأ ريغ ىأ نيمأ *٠
 ٠٠ اهؤرقت ىتلا بتكلاو مولعلا نم نيزخلا اذه اهلقع نع ففخيو
 اهتيب ىلا هيعدتستو « نيمآب لصتت نأ ةرم نم رثكأ تلواح دقو

 تناك ٠٠ قرجت مل ٠٠ عطتست مل اهنكلو ٠*٠ ديدج نم اهبطخيل
 2« حالصا ىلا جاتحي ىذلا ءىشلا اذه ٠٠ ٌورجت مل اهنكلو « ديرت
 الا ءىش اهصقني ال ىتلا ةرايسلاك ٠٠ مدقت نأ نع اهزجعي ناك

 ٠ رايغلا ةعطقب اهل ىتايو « اهبيع فشكي نأ: عيطتسي رهام ىكيناكيم
 نم اهعم ام ىلا تنامطأو ٠٠ اهتبيقخ دادعا نم ةليبن تهتناو
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 ادوات ايبا سورا ناسخ انقل تاوزتج مدح اين دوت

 تا ةيهاس ىو تاعاسلا :تيضقتا مك
 ىذلا موجولا ددبت نأ دمعتت اهناك تحاصو ٠٠ ىليل تداعو

 ٠٠١ 1! خوبأ ناك ماصعو ٠*٠ خياب ناك مليفلا : تييلا دوسم

 نكلو “+ اسهيتخا عم هيف كرتشت افيدح .قلخت نأ تلواحو
 ادي انيك هاله ن١ نجت نوح لك ٠١ نهرب نود ناك سلا
 نيحلا نيب نارظنت ىليلو ىفيفو ٠ ٠ هب نحبي نأ نعطتسي الو هنيفخي.
 ٠ ءىثشلا اذه نع اهيف ناثحبي امهنأك ٠ ةليبن ىلا نيحلاو

 اهردص ىلا اهتنضتحاو ٠٠ اهشارف ىق ةليبن عم ىلدل :تمانو
 اهنأاك + اهتخا ردص ىف شمكنت ةليبنو * ٠ اهسفن نم اهينحت اهناك
 ٠٠ اهب ريجتست

 : ةافطم ل

 ةجيدخي لصتت نأ تلواح اذا ٠٠ امام نم كلاب ىدخ ىقبا
 , ىتنا ىلاسا ىقبا ٠٠ ةبزعلا ةرمن نع لاست الاو ٠ نوفيلتلا ىف
 ٠٠ نوفيلت شمهدنع ام نا اهل ىلوقو

 ٠٠ مه شيلمحت ام ٠٠ رضاح : نزح ىف ىليل تلاقو
 رع جاع اع

 : باوبلا هللا دبع ؛مع ىعدتسا احابص ةعباسلا ةعاسلا ىفو
 ٠٠ ةليبن راظتنا ىف بابلا مامأ تفقو ةرجأ ةرايس

 ىليل اهتنضتحاو ٠٠ ىفيف اهتخاو « اهمأ لبقت « ةليبت تفقوو
 ىلا اهعدوت اهناك . اهينيع نم عومدلا ترفو , ةدشب اهردص ىلا
 ٠٠ لاتقلا ناديم

 ةليبن تلاقو
 مونلا نم ىحصي امل دمحأ هيبآ ىلع ىل اوملس اوقبا

 ٠.66 ملسلا تلزنو

 8 اهتييقح الماح اهءارو لزني ىجرفسلا دمخمو
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 ترجو ٠* ةعوللا اهنم لطت نويعب اهناعدوي ٠ *٠. اهاتخأو اهماأو
 ىلا لصت امدنع اهتخأ ىلا ىرخأ ةرظنب دوزتتل كابشلا ىلا ىليل
 ش ٠٠ عراشلا

 اهسار تعفرو ٠٠ ةرايسلا بكرت نأ لبق ةهرب ةليبن تفقوو
 ىف ىليل تحملو ٠٠ هيلا دوعت نل اهناك هيلا ترظنو ٠٠ تيبلا ىلا
 ٠٠ ةنيزح ةماستبا مستبت ىهو . اهديب اهل تحولف « كابشلا

 ٠٠ ىطسأ اي رصم ةطحم : قئاسلل تلاقو ٠٠ ةرايسلا تبكرو
 ٠ كرحتت نأ عيطتسمت ال ىهو ةرايسلا نكر ىف تشمكناو

 مت اهناك ٠ + ةذفاتلا' نم لطتو اهسارنيرتانا نكح. عيطتساإال
 فاخت نأ ىشخت ٠٠ اهعزفي ائيش عراشلا ىف ىرت نأ تكرحت
 ٠٠ هناردج فلخ ىمتحتل اهتيب ىلا دوعتو , اهسفن

 ٠ ةطحملا المت ىتلا ةجضلا اهتاجافو :
 سانلا ءالؤه لك ناك ٠٠ تنلعأ دق برحلا ناك اهيلا ليخ

 ىلا ةبهاذ اضيأ ىهو ٠٠ لاتقلا ىلا ٠٠ ةكرعلا ىلا نويمتم
 ٠ لتاقتل ةكرعملا

 + .لوقي وهو * ةبيقعلا اهل لمحي لايش مدقتو
 ٠ ؟ مئاه اي ةيردنكسا

 ! اطنط ٠٠ ال : تلاقو
 ةاتف ىري نأ دوعتي مل هناك , ةشهد ىف هيبجاح لايشلا عفرو

 ىلا نرقاسي نهلك ٠٠ اطنط ىلا فيصلا ىف اهدحو رفاست ةليمج
 اهاتيكرو هفلخ تراسو « ركاذتلا كابش ىحن راسو ٠٠ ةيردنكسالا
 ملاع ىف ضوخت ٠٠ هرارق فرعت ال رحب ىف ضوخت اهناك ناشعترت
 ركاذتلا لماع تلوانو ٠ ةشعترم ديب اهتبيقح تحتفو ٠٠ لوهجم
 ىهو ٠ لايشلا فلخ ريست تداعو ٠٠ ةركذتلا هنم تذخأو « دوقنلا
 نا لواحت ٠٠ اهيتبكرو « اهبلق .زهت ىتلا ةشعرلا فقوت نأ لواحت
 لمحت « ةريبك تنب . اهنا ٠٠ ةيوق تاوطخ ىف ريستو : اهرهظ دشنت
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 ٠٠ فاخت الأو ٠٠ ةيوق نوكت نأ بجيو ٠٠. اهتافرصت ةيلوئسم

 ٠*٠ ىلوألا ةجردلا تابرع نم اهتفداص ةبرع لوأ ىف تدعصو
 نوسلاجلا لاجرلاو ٠٠ اهل ناكم نع ثحبت اهتاقرط ىف تراسو
 ىتح « اهينيعب ىقتلت نأ لبق مهنويع نوريدي مث : اهيلا نورظني
 اهتبيقح لمحي لايشلاو ٠٠ هلحم اهل كرتيف مهنم دحأ جرحي ال
 ىتح ىرخأو ةوطخ لك نيب هيلا تفتلتو « فيصرلا ىلع ريسيو
 ءا*أ ةيلكع هوت“

 1: هكلاقلاو + ةيسيؤن . + ”ةيفاكلا ةيرسلا ىلا :تلقتناو
 ++ نالقلا ةرافس كقالقاو : ةطعلأ نسردع قادو “© اضيأ ةمحنؤم
 بناجن ىرجو ٠٠ ةذفانلا جراخ نم اهتبيقحي لايشلا ايل ىقلأو
 اهدعاسو ٠٠ هرجأ هتلوانو ٠* هرجأ لوانتيل هدي دمي ىهو راطقلا
 ٠٠ راطقلا ضرأ ىلع اهتبيقح عضو ىف باش

 ىه اهناك ٠٠ اهلوح امم ائيش ىرتأنأ نود ثهلت ةفقاو تلظو
 .جرخ نا دعب ءوضلا اهاجاف مث ٠٠ راطقلا سيلو ىرجت ىتلأ
 اهينيع قوف اهشومر تشعتراو ٠* ثهبنتف , ةطحملا نم راطقلا
 لدعت تنحناو ٠٠ ةيؤرلا اهنع بجحت تناك ةمامغ امهب مسمت اهبناك

 | دعقم نع اهل ثحبت نأ لواحت ملو ٠٠ اهيمدق بتاجب اهتبيقح عسضو
 ٠٠ ةفقاو تلظو ٠+ محدزه رمملاو : ةمحدزه اهلك دعاقملا ٠٠

 ىلع ةعرشملا نوفيلتلا ةدمعأ ٠٠ ىرجي ءىش لكب سحت تداعو

 ٠٠ ىرجي اهبلق ٠٠ ةتباث ىهو ىرجت ٠٠ ناطقلا طيرش بناج
 اهضعب طلتختو اهلايخ ىف ىرجت ةريثك روصو ٠٠ ىرجت اهؤامد
 تيب .ةروصو ٠٠ ةرهاقلا ةروصب طلتخت ةيرقلا ةروص ٠٠ ضعبب
 ططخت + :ةسقك دؤمحم. ةروصو ** اهتم ةؤوبصتا طلقشكا يومحم

 ٠٠ اهيتخأو اهيخآو اهمأ ةروصب
 رظتقاب هلت نأ تاواح < + نايرملا| اذه هفقوت رت كلواحو

 ٠٠ نطق اذه.*٠ تاعارزلا عاونأ قرعت نأ لواحتو , لوقحلا ىلا

 الرا



 ٠٠ اهسفن نع اهتءارقب لغاشتتل تالجملاو قحصلا ضعي ترتشا اهنأ ول تنمتو ٠٠ ىرجي لازي ال اهيف ام لك نا ٠٠ لعأ ال نكلو
 , اهثباحيا مدقت اهلوح نيفقاولا نابشلا نم ادحأ نأ ول تنمت مث
 فقي ىذلا باشلا اهنم برتقاو ٠٠ اهلغشي ام هثيدح ىف تدجو امير
 : ةجزمل ةماستبا هيتفش ىلعو لاقو اهبناجب

 و ةيردتكسا ةمئازب ةسئالا 2
 ةدح ىف تلاقو «٠ ةداح تارظن اهينيع ىف تعفترا اهنع امهرو

 ١ ' ”.. ال : اهسفن نع عافدلل بهاتت اهناك
 ىلا رظنت تذخأو « اههجوب تحاشأو ؛ ةوطخ هنع تدعتبأ مث

 ثداحت ال انامل ٠٠ اهسقن نم تبجعت نأ :تثبل ام مث ٠٠ لوقحلا
 اهنكلو '٠٠ ةعطق اهنم قرسي نلو ٠٠ اهلكاي نل هنأ ٠٠ ؟ باشلا اذه
 ٠٠ هنع اههجوب ةحيلشم تلظ

 ::ةيناك ةرم تاشلا .لاقو
 ٠. ؟ كابشلا لفقأ ىبحت ٠٠ ؟ كقياضم بارتلا

 ذختتو « اهينيع ىلا ةيناث ةرم عفترت , ةداجلا تارظنلاب اذاو
 .. ال : ةدح ىئف تلاقو « اهسفن نع عافدلا فقوم

 ٠٠ اهل هرهظ راداف , اهنم سئي هنأ باشلا ىلع اذبو
 كتحي اهفتكب تسحأو ٠* ىرجي اهيف ءىش لكو ةفقاو تلظو

 تدعتباف ٠٠ ىرخالا ةيحانلا نم اهبناجب فقي ىذلا لجرلا فتكب
 ناك سحت تادب ٠١ ماسلاو ٠١ للملاب رعشت تادب مث ٠ ٠ اليلق هنع
 مشت تادبو ٠*٠ رظتنت تناك امم دعبأ اطنط نأك ٠٠ ءىطبي راطقلا
 نم تبعت ٠٠ تبعتو ٠٠ اههجوب قلعي هب سحتو ٠٠ بارتلا ةحئارإ
 ٠.٠ اهلك ايندلا نمو ٠٠ راطقلا نمو ٠٠ اهتريح نمو ٠+ اهتفقو
 ٠٠ اههجو تامسق تراهناو

 5 هةر حمق اذهو ٠ * ةرذ ةذهو ه٠ ةدلح ؛ ال ٠+ ميسرب اذهو.
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 تذشاو + اهسامح لكؤ © اهطاشن لك تدرتسا ةدحاو ةرمو
 اذه ىلع 2 دومحم ىرت نأ .عيطتست اهنأك , راطقلا ناقبست اهانيع

 ٠٠ دعيلا

 ٠٠ اطنط ةطحم راطقلا لخدو

 0 نيفقاولا سانلا هؤجو ىف نيتفوهلم نينيع ترادأو

 ٠٠ اهوجولا هذه ليصافت ىرت ال اهنكلو ء اهوجو ىرت اهنا فيصرلا
 رظنت تداع مث ٠ ىرخألا ةذفانلا نم ترظنؤ * دومحم ىرت الو

 ٠٠ نيميلا ىلا رظنت تداعو ٠ راسيلا ىلا ترظن مث ٠٠ اهتذفان نم

 ٠٠ دومحم ٠*٠ دومحم ٠٠ سمهي اهبلقو ٠٠ دومحم ىرت ال اهنا
 5 1 ٠٠ راطقلا فقوو

 نيتعزج نينيعب تفلتت ٠٠ كرحتت ال ء اهناكم ةفقاو تلظو

 : لايش اههجو ىف خرصو دومحم نع ثحبت
 لايش ٠٠

 باشلا اهكرتو ٠٠ اهتبيقح لمحت تنحنا مث ٠*٠ تهبنتو

 لالخ نم لايشلل اهتلوانو ٠٠ اهدحو اهلمحت اهبناجب فقاولا

 امير ٠٠ راطقلا نم تلزنو « ةعرسم ىطخب تراس مث ٠*٠ ةذفانلا

 نآلا وهو ارخاتم .ءاج امبر ٠٠ رخآلا ىه اهنع ثحبي دومحم ناك

 رخآ ىلا اهينيع تقلطأو ٠٠ اهيلا البقم فيصرلا زخآ ىف ىرجي

 ٠٠ دومحم رت ملف « فيصرلا
 تحاص مث «٠ تاوطخ عضي هءارو تراسو . لايشلا اهمدقتو

 ٠* ىنتسا : هيف
 : اهتوص تفخ دقو لوقت تداعو « اشهد اهدلا تفتلاو

 ٠٠. سان ىلع روداب ىلصأ ٠+ ةيوش ىنتسا

 اهيمدق ؛بناجب فيصرلا ضرأ ىلع اهتبيقح لايشلا 'عمضوو
 ٠٠ رخآ نوبز نع ثحيي ىرج مث

 ٠٠ ءاهلبلاك اهلوح تفلتت اهناكم ىف ةفقاو تلظو
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 ففشو ٠ ةطحملا رداغو 2, هيف تءاج ىذلا راطقلا كرحتو :
 اهلوح ماحزلا فخ امدنع ربكأ فوخب ترعشو ٠٠ اهلوح :ماحزلا
 ٠0. اهقنأ ًالمت ةبيرغ ةحئارو ٠*٠ اهلوح فحزي بيرم ءودشهو
 ..201 ةوالح اي ٠٠ ديسلا ةوالح : ناصقري هايجاحو حيصيو . اهمامأ رمي ةوالحلا عئايو ٠٠ اطنط ةحئار

 ٠. اهمامأ عكستي « نيتنايربلاب هسأآر قوف هرعش قصلي باشو
 : همامأ وطخت ىهو هل تلاقو اهنم ابيرق فقاولا لايشلا تدانو ٠٠ اهتارج نع ٠٠ اهتمارك نع. عفادت اهناك تسحأ ٠ رارصالاو دانعلا نم ةجوم اهردص تحاتجا ةأجفو ٠١ نامألا ىلا ٠. اهلها ىلا ٠٠ اهتيب ىلا ٠٠ ؟ ةرهاقلا ىلا دوعت ال اذامل ٠٠ ادج ةفئاخ ٠٠ ةفئاخ ىهو ٠٠ ةرخآتم هتلصو ىأ ٠٠ ؟ هلصت مل اهتيقرب لعل ٠8 تأي مل دومحمو ٠٠ رخآ بكوك نم :٠ ىرخأ ةراق نم هوجو اهناك ٠٠ اهينيع مامأ قلطنت ةبيرغ ءايزأو ٠ ةبيرغ هوجوو

 1 !٠020 ىتفز حورأ ةزياع انأ
 :؛ ديدحلا ةكسلا ءاربخ دحأ هناك لايشلا لاقو
 ٠١١ ةعاس صن هسل كمادق ٠٠ ىتفز -
 ٠. ؟ نيف ىجيياح رطقلا هوه ٠٠ ىنتسا ٠٠ شهلعم : تلاق
 َتفلتت الا دمعتت ىهو فيصرلا ىلع تراسو ٠٠ ةركذتلا ترتشاو ٠٠ ىتفز ىلا لصي ىذلا راطقلا فيصر ىلا لايشلا اهداقو

 اهنا سحت ٠٠ اهردص المت لازت ال دانعلا ةجومو تسلجو ٠٠ طقف تاديسلل ٠٠ ةحارتسالا ةفرغ تلخدو ٠٠ اهمامأ ىدييو دومحم اهثجافي نأ ةينمأ ٠٠ اهردص قامعأ ىف قربت ةيفخ ةينماو « اهلوح
 .٠ ءىطاشلا ىلا لصتل ٠٠ ةحابسلا ملعتتل اهيمدقو اهيدعاسب طبخت ىهو , جوملا ىف اهسفن تقلأ

 دومحم نع ثحبت اهنا اهسفن ىلع ركنت ىهو *' ةطحملا ءاحتأ ىف اهينيع قلطتو ةحارتسالا نم جرختو موقت , نيحلاو نيحلا نيبو
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 حيرت نأ ديرت طقف اهنا ٠٠ ىتأي نل هنأ ملعت اهنا ٠٠ ىتأي نل هنا ٠.

 ىهف ٠ كلذ مغرو ٠٠ سانلا ةدهاشمب ىلستتو ؛ ابتسلج نم اهسفن

 ٠٠ دومحم نع اثحي الا اهتارظن قلطت ال

 ٠* ىتفز ىلا 'هجتملا راطقلل ءاجو

 لايشلا عضوو 2 ىلوألا ةجردلا تاتولاص دحأ ىف تسلجو

 لجر /اهمامأو ٠٠ راطقلا فقس نم ابيرق صصخلملا ناكملا ىف اهتبيقح

 قوف' ةمامعو . ةيدلبلا سبالملا ىدتري ٠٠ ادج نيمس ٠٠ نيمس

 ٠١ هردص قوق ىلدم هسأرو' ٠٠ هشرك 'قوف هيدي كبشيو ٠٠ هسار
 ٠١ مئان ٠٠ نيتظحاجلا هينيع قوق نايلدنم هانفجو

 مث ةريغص ةماستبا مستباو « اهيلا رظتو « هينيع لجرلا عفرو |

 ٠٠ ىقغاو نفاع

 ٠١٠ راطقلا كرحتو

 بعتلاو للملب سحت ٠٠ اهنع ىلختي اهدانع نأ سحت تادبو .

 تذخا ٠٠ اهمامأ سلاجلا مئانلا لجرلا قوف اهينيع تزكرو ٠٠

 ٠ ةيضرألا ةركلا سيراضت سردت اهناك هنم ةعطق لك ىلا رظنت

 نم نيع لكو ٠٠ طوطخ ةسمخ مسرت هتهبج قوف ديعاجتلا نا

 ,لصفت نأ عيطتست حطرفم هفنأو ٠٠ ةوهقلا ناجنف مجح ىف هينيع
 لاطرأ ةثالث نزي هنقذ تحت ىلدتي ىذلا دغللاو ٠٠ فونأ ةسمخ. هنم

 قوق دغل لك ٠٠ ةثالث ٠-٠ ادحاو ادغل سيل هنا ٠٠ لقألا ىلع
 ءداو ٠٠ رخآلا

 , اهيلا رظنو ٠ هينيع حتفف ٠ لجرلا هجو تعسل اهتارظن نأكو

 : امئان نكي مل هناك , ةرشابم لاقو ٠ ةريغص ةماستبا مستباو

 ١ ؟ رمغ تيم ٠٠ ؟ ةريغص أي تس اي ىقب نيف ةحيار ىتناو

 : ٠ ىتفز ةحيار ٠٠ ال : مستبت ىهو تلاق

 : هردص قوف هسأر طقست ال ىتح مواقي ىهو لاقو
 ٠ ؟ ىتفز ىف ىقب نيم تنب.٠* هللا ءاش ام *« للا ءاش ام

 1ع



 : ارق ةعانج نوزأ ةحياو"# سستتلاذتاال ىفو تلات
 : ريخشلاك هتوصو لوقي داعو
 ؟ نيم اوقبي ىتفز ىف كبيارقو ٠٠ هلا ءاش ام »٠ هل ءاش امها
 أ ما وق تلاقو

 داعو ؛ هردص قوف لجرلا سار تطقس دقف ٠١ متت ملو
 ا

 تمستبأو ٠٠
 ٠ اهب سحت نأ نود اهيتفش قوف ةقلعم اهتماستبا تلظو

 رن فرع نأ لواحتو تاعورزملا ىلع ةذفانلا نم لطت تداعو
 تيس 9 و ا نطق اذه ٠٠ اهنم
 : . اهيتفش قوف ةقلعم لازت ال اهتماستبا نأ ىلا
 ٠ قيضلاو قهزلا ريبعت اههجو ىلع عفتراو

 ٠٠ ىتفز ىلا راطقلا لصوو
 دعب الا ٠ ةطحملا فرعت نكت ملف ٠٠ هلوصو ىلا ةأجف تهبنتو

 ٠٠ امئاذ لازي ال اهمامأ سلاجلا لجرلاو ٠٠ اهمسا تارق نأ
 نم لايشلل اهتلوانو +٠ اهتبيقح تبذجو اهيمدق ىلع تبشو

 دومحم نع ثحبت اهلوح تفلتت ىهو راطقلا نم تلزنو *' ةذفاثلا
 نم نوكي نأ دب ال هارت نم لك ناك تسحاو.*: نحا لكش +: اًطنط :ىف اهتار ىتلا ريغ هوجو اهنا ٠٠ سانلا هوجو ىف تلطأو ٠*٠

 ٠ هلاخ نبا وأ ؛ هلاخ ىأ , همع نبأ وأ , همج ٠٠ دومحم ةلئاع
 نوفرعي مهلك مهنآ دب ال ٠* لاومجحد حير نم حير هيف لايشلا ى
5-000 

 بصنت اهلك هيلا 0 ةدئاجي نيس نهاو لايشلل :تلاقو
 : اهيلع

 ٠ ؟ دومحم ثاتسألا فرعت

 ٠.٠ ؟ ىماحملا دومحم ناتسالا ٠٠ نيم دومحم : لادشلا لاقو
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 ٠٠ ؟ نيتسح حاتقلا دبع دومحم ٠*٠ ال : :تلاقو ٠ اهدومحم

 ىل'9 هبراش عفر دقو « ةيدلبلا بايثلا ىدتري لجر برتقاو
 َُ لايشلل لاقو » بناج ىلا هشويرط لامآو 2 العا

 ٠٠. ؟ نيم نع لأستب تسلا هيه
 ٠**  لومحم ناتسألا نع : لايشلا لاقو

 0 : فرظتي ىهو لاقو « لجرلا اهنم مدقتو
 «ريتك تادومحم اندلي ىف اندنع لصأ ىه ام * ٠ ؟ نيم دومحم

 ٠٠ ةنومم رفك حورأ ةزياع انأ : مزح ىف ةليبن تلاقو
 ٠٠ كانه ةياقل كلصوأ 2 هلامو ِ لجرلا لاقو

 ٠٠ ةركشتم ٠٠ ال : ةليبن تلاقو

 ٠٠ ىمكات ىل فوش : ةلئاق لايشلا ىلا تتفتلا مث
 : ضاعتما ىف لجرلا ىلا رظني ىهو لايشلا لاقو

 ٠.٠ ! تس اي ىلضفتا ٠* ديسلا ىس اي.كنع ىللخ
 ٠٠ ةطحملا ءانف جراخ 0 ةرجألا تارايسلا فقوم ىلا اهداقو

 : قئاسلل لوقي ىهو ةميدق ةرايس ىف اهتبيقح عضوو
 ٠٠ ىطسأ اي ةنومم رفك

 هدعقم ىلع نم لزنو « ةليبن ىلا رظني ىهو قئاسلا رهيناو

 ٠.٠ ؟ داو اي ىد نيم ىد
 | | : لايشلا لاقو

 سانلا ٠٠ ةكوربم تس ةنومم تس لصأ ٠٠ كملع ىملع

 !." ع ايندلا هك نم اهل يحتك
 1 ٠ ةموتكم ةكح جة كح ذو

 ىدلجلا دمقملا قوف تسلج دقو ةليبن ىلا قئاسلا تفتلاو
 : اهل لاقو .2 رفعملا
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 0 انه نع ديعب رفكلا لصأ « تس اي شرق نيسمخ راوشملا

 : اهتعاجشو اهمزح لك عمجت ىهو ةليبن تلاقو
 .0 ةلجعتسم انا ٠٠ ماوق علطا سب ٠٠ بيط

0 

 ةسلاج ةليبنو ٠ ىعارزلا قيرطلا قشت ت ةقيتعلا ةرايسلا تذخأو

 نأ رطضتو ةفينع تازازتها زتهتو «١ ضفخنتو عفترت اهنم نكر ىف
 اهسار مدطصت ىأ اهضرا ىلع عقت ال ىتح « ةرايسلا ةفاحب ثيشتت
 ٠. تازازتمالا هذه لك نع ةلوغشم ىهف كلذ مغرو ٠٠ نقشت
 ىلاو .. تاحالفلاو نيحالفلا ىلاو , لوقحلا ىلا اهلوح رظنت
 , روبنطلاو فوداشلاو , ةيقاسلاو « ريمحلاو رقبلاو سوماجلا
 ةحئار ٠٠ مئاهبلا ثورو « بارتلا ةحئارب ةطلتخم عرزلا ةحئارو
 قوف رياطتي اهرعشو ٠٠ اهفنأ المتو اههجو ىلع بهت ٠٠ .فيرلا
 اهلايخو +٠ رجفلا لبقتسي هناك , تهاب ئدامر نول ىلا هنول ريغتيو 00 هناك «/ ةبرتالا ىقلتي نيزحلا دوسالا اهبوثو ٠٠ اهسار
 اهناكأ اهسفن روصتت اهنأ اهمالحأاب محدزي قيقر لايخ ٠٠ قلطني
 ميتيم ايف نولاصلا 'ةقرغ طئاعب يلع كلم ةيكول يف هناك تجعل
 ٠ دومحم ميسر الا اهصقثي دعي مل ةحول ٠ اهلاخ تيب ىف ىأ
 , ةليمجلا ةحوللا راطا لخاد دومحم عم ةفقاو اهسفن_روصتتو
 ةريغصلا ةانقلا هذه ةفاح ىلع ىأ ٠٠ ةروجهملا ةيقاسلا هذه بئاجس

 هذه لخاد وأ ٠٠ نطقلا راجشا فوفص نيب ايوس نآريسي ىف ٠٠
 ٠.٠ ىا ٠٠ ةقيدحلا

 لءاستت تداعو نا ةهرب اهلايخ نم تقافأو
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 ش ٠٠ ؟ دومحم اهليقتسي فيك
 ٠٠ ؟ دومجم ةيرقو ٠٠ دومحم ىبأو ٠٠ دومحم مآو
 اركو محتقت نأ كشو ىلع اهناك تسحأ ٠٠ فقوخلاب تسحاو

 (لع نم اهيلا. نورظني امنا , اهب نوبحري ال ةقلامعلاو ٠+ ةقلامعلل
 نأ عيطتست ال ٠٠ ةمراص ةتماص تارظن ٠٠ اهسأر قوف نم ٠٠

 ةغل ٠٠ مهتغل فرعت ال اهنا ٠٠ اهنهفت نأ عيطتستاالو ٠٠ اهرسفت
 اهتغل نوملكتي ا مهنا . اضيأ اهنومهقي ال مهو ٠٠ ةقلامعلا
 ملستست اهنكلو + دوعت نأ ىرخأ ةرم تنمتو ٠٠ اهب فوخلا دتشاو
 ملعت ىهو ٠٠ برتقت ىهو ٠٠ قيرطلا قشت ةرايسلاو ٠٠ اهعافدنال
 دعتبت ٠٠ دعتبت اهنأ تسحأ تيرتقا املكف كلذ مغرو ٠٠ برتقت اهنا
 ٠*٠ نآلا ىه امك اهنع اديعب ادبأ نكي ما هنا * ١ دومحم نع

 ىلا رظنت تذخأو اهسأر تنحت « لوقحلا ىلا رظنت دعت ملو
 تعفر مث ٠٠ روعذملا روفصعلاك اهردص ىف ضفتني اهبلقو « اهيدي
 : اهلاسي قكئاسلا توص ىلع اهسأر

 ٠+ ؟:ةيارسلا ةحيار: كترشتت ب
 ٠٠ ؟ هيأ ةيارس : مهفت ال اهناك تلاقو

 : اهلهج ىلع اهمولي هناك لاق
 ! ةدحاو ةبارسس الا ةنومم رفك ىف هيف وه ٠٠ اشابلا ةيازس

 : باضتقا ىف تلاقو
 +1! تايلوس ةحيآ) شم ++ الام

 رخؤم ىلا ةدبللا جيزي هدي عفرو اهيلا هسأر قئاسلا رادآو
 لثم نأ روصتي نأ عيطتسي ال هناك « ايجعتم اهيلا رظنو 2 هتهبج
 ٠ اشايلا ةيارس ىلا الا ناكم ىآ ىلا بهذت نأ نكمي ةاتفلا هذه
 هتامولعم ىلع اهعلطي هناك ةيفيرئا هتجهلي لاتو هسأر لدع مثا
 : اشايلاب ةيوقلا هتالصو

 مهلك ٠٠ تاتسلا نم دح الو ٠٠ انه شم اشابلا ىتح هد
1١ 
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 نهمام ٠ رطقلا مهبكرم ىسفنب انأ ٠٠ تتاف ىللا هعمجبا .ريصم !ولزت

 0 اشايلا عم نامز نم انأ مكاح

 ٠١ ةليبن درت مار
 سحتال اهنألر , هيلع درت مل اهنال قياضت هنأ قئاسلا ىلع ادمو

 : لاقو هسأار اهيلا ريدي داعو ., هتيمهأب
 ٠٠ ؟ رفكلا ىف ذ نيم ادح ةحيار كترضح. لامأ .-

 ٠*٠ دومحم ناتسألا دنع ةحيار : تلاقو

 : لاقو , .جتحي هناك قئاسلا توص مفتراد

 8 د ؟ نيم دومحم ثتاتسألا 55

 9؟ 0 نينسح حاتفلا دبع لومكجم تلاق

 هقردح تبلقنا مث 3 قئاسلا هجو ىلع ةريحلا تامالع تعفتراو

 ملا علل ههجو هل صلقت نقيض ىلا

 هيذك حضفي هددرتو لاقو « ةاتفلا هذه لثم هترايزل ىقأت ىذلا
 ٍ حاتفلا ديع نينسح دومحم ئم شقرعيام دح ٠٠١ لاما

 ٠٠ نينسح حاتفلا دبع دومحم : ةليبن تلاقو

 ٠٠١٠ قح كل ٠٠ هدك هضرب : هجرح دادزا دقو قئاسلا لاقو.

 ٠٠ دومحم ىس ةبيرق ىقبت ىقب كترضخو
 كذب هويأ : ثيدحلل اراصتخا ةليين تلاقو

 : اهعم ققحي نأ رطضم هناك مستبي ىهو لاق
 ك7 ىف كترضح شتفش ثتفش اه ** ا ا لا

 5 شاتسمخ ىلاقب قاوس لغتشاب انا ىلسعأ وه ام 1 ٠

 هلل نحو لا نجلا لك ىلا ةلجر طعن يحب شن ٠٠ رتكاأ ى
١ 
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 يجر ناجل قررا دوم بلا هل يي

 تاحالفلا تانبلا نم برسو ٠٠ لوقحلا ىلا رظنت ةليبن تداعو

 عه ١



 لك سأر ىلعو « ةنولم بايث ىف نهضعبو ءادوس بايث ىف نهضعب
 عطل نعمجي نطقلا راجشأ قوف نينحنا ٠٠ ءادوس ةحرط نهنم
 ىو ٠١٠ اهلفط ىعرت نهنم الك نأك «٠ ةرهام ةعيرس دياب دودلا

 تاملك ضعب طقتلتل اهينذأي ةليبن تغصأو +٠ ةينغأ ىف نكرتشي
 تاملك عمست نأ ىف ةديدش ةيغرب تسحأو ٠٠ عطتست ملف , ةينغألا

 ىنغت ىهو الأ دومحم لبقتست نأ عيطتست ال اهنأك ٠٠ ةينغألا هذه

 2 ٠٠ هدلب ةينغأ هل

 : قئاسلا خرصو « ةرايسلا تفقوو
 ٠٠ ىد ةسوماجلا دش موق نف داو اي
 .قيرطلا طسو ىف ةئداه فقت ىتلا ةسوماجلا ىلا ةليبن ترظنو

 ىرجيو « لقحلا نم جرخي ريغص حالفو ٠٠ تمستياو ٠٠ ىعارزلا
 : عيقر توصب حيصي وهو « هيدي اتلكب اهعفدي مث ٠ اهوحنا

 . + ىو ةيهاتلا اشراذ“ اب 4 عنخ
 : خرصيو « ةرايسلا قوب قلطي قئاسلاو

 ٠٠ مكوبأ ةكس اهنيركاف متنا ٠٠ ىد ةدحانلا اهدش .داو اي

 ! حيحص نيحالف . البلا مكتاج

 فقوو «2 ةرايسلا قيرط نم ةسوماجلا ريغصلا حالفلا حازأو
 اهناك ٠٠ ةليبن هل تمستباو ٠٠ ةولح ةريبك ةماستبا ةليبنل مستبي
 1 ٠٠ هليقت نأ ىنمتت

 ,ضفخنتو عفترت ةليبنو ٠٠ قيرطلا قشت ةرايسلا ثداعو
 « لوقحلا ىلا انيح رظنت ٠٠ ةتماص ىهو ٠-٠ ةفينع تازازتها زتهتو
 1 ش١ ٠٠ اهسفن لخاد ىف انيح رظنتو

 تويب ةعضب ىلا قئاسلا راشأو ٠ ةيناث ةرم ةرايسلا تفقوو

 2« ىعارزلا قيرطلا نم ىرخألا ةيحانلا ىلع عقت , نيطلا نم
 نم كرحتي نأ نود لاقو « لوقحلا قشي قيض قدرط هب اهلصيو

 هلعقم :٠
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 ها اة هلك ماا
 ٠٠ ةليبث بلق فجتراو

 ةنصحم ةعلق ىلا رظنت رظنت اهنأك «٠ نيطلا تودب ىلا ترظنر

 نم .كرحتت 0 تسحأو ٠ ٠ اهمحتقت نأ عيطتسن :

 +٠ 9؟ مد اوه ا: ةشعترم ةرثعتم ظافلا ىف تلاقو ٠٠ اهتاكم

 ' ؟دييو هبابلج بيج نم حيفص ةبلع جرخي ئهو 2 قئاسلا لاقو
 ٠٠06 هدك لبق انه. شيتحجام كترضح ىه : ةراجيس فل ىف

 | .٠.. ال : سمهت اهنأك تلاق

 .ىتح لزنت تداك امو ٠٠ تلزنو « ةرايسلا باي تحتف مث ٠ هرجأ

 نم لزنو 2« اهقل متي نأ لدق «٠ ةدلعلا لجاد ةراجيسلا قئاسلا ىقلا

 ٠ ةأجف هتماهش هتدواع امنأك : ةرايسلا

 جرفتي فقوو ؛ لقحلا نم نيمدقلا ىفاح ريغص حالف جرخو
 ٠.٠ اهل ىنعم ال ةماستيا هيتفش نيبو ٠ اهيف نمو ةرايسلا ىلع

 :هلوح تفلتي فقوو « ةرايسلا نم ةليبن ةبيقح قئاسلا لزنأو

 ٠٠ داو اي دخ : امهدحأ قئاسلا ىدانو

 6.606 ! هدك مكل هلام هد ٠٠ دخ داو اي : قئاسلا

 لمحي هناك رابكا ىف هيلا رظنت ةليبنو 2« ىبصلا هنم برتقاو
 ٠ اهماحتقاب مهت ىتلا ةعلقلا حاتفم ٠١ قلغملا رسلا حاتفم

 ٠ حاتفلا دبع نينسح دومحم كديس تيب فرعت

 ٠٠ نيئسح حاتفلا دبع دومحم : ءوده ىف ةليبن تلاقو

 : ةحرف ىف ىبصلا لاقو

 + ينزل لا وذا لف كانه ون, ك+ ع انقل يع ع تدبام
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 ٠٠ ةرايسلا بناجي فقوو ثلاث ىبص جرخو
 + ةقياعب' يذلا نفطلا قئاسلا .لاقو

 . اهلصوت ام ةياغل تسلا عم كيلخو ىد ةطنشلا ليش بيط
 .٠ ! مهلا كتج ٠٠ داو اي ليش ٠٠ ريبتلا راودلل

 2 فتك .قوف اهعضوو « ةريغصلا ةبيقحلا قئاسلا عقرو,
 نيريغصلا ل لا ىبصلا اهاقلتو ٠٠

 ٠ مهيلع ىهابتي

 تدوم ىلا ىدّوب يذلا قيضلا قيرطلا قحت ةليبن مدقتي اخو

 قئاسلا فقوو 5-5 نارخآلا ناييصلا ةليبن فلخ رابسو .* ٠ رفكلا

 2, بجعت ىف ريغصلا بكوملا ىلا رظني ٠ هترايس رادج ىلا ادنتسم
 فلي اديو حيفصلا ةيلعلا جرخاو « هبابلجا بع ىف هدي عضو مش
 ٠٠ ديدج نع هتراجيس

 ةليبن "لوح :نوريسي مهلكو ٠٠ بكوملا ىلا عبار لفط مضناو
 لاقو « اهيلا هسأر ةبيقحلا لمحي ىذلا ىبصلا عفر مث ٠٠ نيتماص

 8 رصم نم ةياج ىتنا : هتعاجش لك عمجتسا هناك :

 ٠٠ هويأ : مستبت ىهو ةليبن تلاقو
 ٠.٠ هتارجب مهماعأ ىهابتد هناك هئالمز ىلا ىبصلا تفلتو 00

 : اهلاسو اهيلا هسار رخآ ىبص عفر , ةهرب دعبو
 ٠ ؟ رصم نم ةياج ىتنأ

 د وأ لوقت ةلئن عداهو
 رصم نه ةياج ىتنا : لاقو « ثلاثلا ىبصلا اهنم برتقاو
 ٠٠ هويأ : اهيتفش نيب لازت ال اهتماستباو تلاقو
 بكوملا مخضتو ٠٠ رخآ مث ٠٠ بكوملا ىلا رخآ ىبص مضناو
 دعت مل ٠٠ ةيبدصلا فالآ اهب طيحي حبصا هنأ ةليبنل ليخو ٠

 (وصسخت 3 نم أددع ريبكأ مهنأ ٠+** مههوجو ىلا ونت نأ عيطتست

 > اهانيع
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 تلاقو « قيرطلا بناج ىلع « ىحالفلا .اهبوث ىف ةأرما تفقوو
 : اههجو فصن ىطغتو اهتحرط فرط عقرق ىهو

 ٠٠ ؟'ةمالس اي داو أد ىد نيم

 ٠٠ ! ىصم نم ةياج ىد : بكوملا نيب ريسي ىهو ةمالس باجاو
 ؟ نيم ادح ةحيار ٠٠ داو اي نيف ةحيارو : لوقت ةارملا تداعو

 ٠٠ دومحم ىس دنع ٠*٠ ريبكلا راودلا ةحيار : ةمالس باجأو
 : اهتلاسو ٠ اههجو ىف رظنت تفقوو ةليبن ىحن ةأرملا تطخو

 ٠٠ ؟ ةسورع اي .نينم ىتنأ

 ٠ رصم نم : دهنتت اهنأك ةليبن تلاقو

 : نيتتباث .نينيعب اههجو ىف رظنت ىهو اهلأست ةاأرملا تداعو

 ٠*٠ ؟ ىتخا اي نيف ةحيارو
 ٠ دومحم ىس دنع ةحيار : ءاغيبلاك امالك ددرت اهنأاك ةليبن تلاقو

 ناتباش تفقوو ٠٠ ةارملا هيلا تمضناو ٠٠ بكوحلا راسو
 فصن ىفخت ىهو , نهادحا تلاقو «٠ قيرطلا بناج ىلع ناتحتفتم
 ٠ ٠ ؟ ةمالس ما اي نيم ىد : اهتحرطب اههجو

 ::ةمالس عا تفاجأ
 ! دومحم ىس روزت ةحيار ىتخا اي لآو ٠٠ رصم نم ةياج ىد
 ٠ بكوملا ىلا اتمضنا مث :. اتسماهتو « ناتباشلا تكحضو

 ءاسنو 2 تانبو ٠ نايبص ٠٠ ةرهاظم حبصأ ٠٠ مخضتي بكوملاو
 ىف مستبي 2 اهتبيقح الماح' ةليبن بناجي ريسي ىذلا ىبصلاو ٠٠

 ىذلا بارتلاو , ةبعتم ةليبنو ٠٠ نيمثلا هلمحب زتعي هنأك هابت
 2 بارتلا مشت اهنا ٠٠ اههجو ىلع بهي « مادقألا تحت نم روثي

 طقست ةيماحلا فيصلا سمشو +٠ بارتلا سفنتتو « بارتلا قوذتو
 قصتلي هب سحت ىتح بوذي اهمحلو ٠٠ رانلا خايساك اهسأر ىلع
 ٠٠ بارتلا نم برهت نأ ديرت ٠١ حيرتست نأ ديرت ىهو ٠٠ اهبوثب
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 اههِجو- ىلع شرت نأو ٠+ ىلاعلا بعكلا اذ اهءاذح علخث نأ هيرت
 ١ و ءاملا نم ةنفح

 نازك هنو نفوأ ايدل انايلحا ىعزي ناش كارلا نم برتتاو

 هلانيو دالوألا دحا ىلا ناشاو ++ .ةريقتم
 ؟ داو اي ىد نيم ىد

 , : ىبصلا باجاو
 ٠٠ حاتفلا دبع مع راود ةحيارو ٠*٠ رصم نم ةياج ىد

 وهو تانيلاو ةيبصلا هوجو ىف اهزهو ٠ هاصع باشلا عقرو

 اللاب ٠٠ ةجرف ىه ٠٠ ىهو تنأ داو اي ةيا ىرج : مهيف حيصي

 2 ! ٠٠ ةمالس ما اي هيا ىرج ٠*٠ ىهو ىتنا تب اي

 : الئاق باشلا اهنم برتقاو ةليبن نع اليلق ماحزلا دعتباو
 ٠ ؟ رصم نم ةياج كترضح

 ٠٠ هويأ : مالستسا ىف ةليبن تلاقو

 ٠١ اندلم ترون ٠٠ الهسو الهأ : قلذحتي وهو باشلا. لاقو
 ٠ ؟ نيل ةياجو

 ٠ دومحم ىسل : ادحاو اظفل ددرت ةخورشم ةناوطسأ اهنأك تلاق

 هد ٠٠ ةليبن لوح ةيناث ةرم ماحزلا قبطناو
 :ىذلا نينملا نم. ةييرقعلا فلس نا لؤاعو هذه تاشلا كو

 ٠٠ ميهاربا اي داو اي ىد ةطنشلا تاه.: الئاق اهلمحي
 : مامسلا نم هيلع طبه ازنك ىمحي هناك ميهاربا عجارتو

 لا حا نيوعل يعل نش دس نإ

 ٠٠ مالك رتك شالب تاه داو اي : سورحم هيف خرصو

 ,رفةايابجإو + نيفتسلا  نيصلا سدي نيب نم ةيقخلا "طخ مك
 ٠٠ سوواطلا هناك لياختي ةليبن بناجب راسو 2 هدي

 .: فارقلا“ قوقتو + يارتلا :مقق + ةيمدع --:ةتطاتنع ةلئفو
 ٠٠ بارتلا سفنتتو
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 اهلوح تفلتت نأ ةليبن تلواحو ٠*٠ ةيرقلا ىلا بكوملا .لخدو
 ىف ةعيطنملاو دومحم اهل اهفصي ناك ىتلا ملأعملا ىلع فرعتتل
 امهسكتتف : سانلا نويعب نامدطصت اتناك اهينيع نكلو ٠* اهلايخ
 ٠*٠ بارتلا ىلا ٠٠ ضرأآلا ىلا .ظنتو

 رفكلا ىف ديحولا ناكدلا بحاص ىلوتم جاحلا قنع تزربو .
 : حاصو « هتاكد باب ءارو نم

 ؟ ٠٠ سورحم اي ةياكحلا هيأ

 : ةليبت بناجب هقيرط ىف رمتسم ىهو سورحم لاقو
 ٠٠ حاتفلا دبع مع روزت رصم نم ةياج ةفيض ىد

 هناكد. لوح نيفتلم لاجرلا نم ةثالث ىلا .ىلوتم جاحلا تفتلاو
 : لاقو « ةليبن ىلا ٠ ةرغاف هاوفأو ةشهد نويعب نورظنيو

 اهدخأ ىللا ةداهشلا ىد نا نهظي ٠٠ ةلاجر اي لاع هللاو ب

 ٠0 ٠ دومحم ىس
 ةثالثلا لاجرلا كحضو ٠٠ ةريبك ةهقهقب ىلوتم جاحلا كحضو

 : 1 ٠٠ هتكحض ىدص مهناك

 نسآلا ءاملا نم ةكرب ىلع رمو ٠٠ ةيرقلا ةقزأ ىف بكوملا راسو
 نم ريبك روسل ايذاحم ريسي ادي مث ٠٠ تويبلا طسوتت دكارلا
 اذكهف ٠* دومحم تيب روس بناجب ريست اهنأ ةليبت تسحأو « نيطلا
 ةقيدح اهنيمي ىلع دجتو ٠٠ بابلا نم نآلا لخدتسو ٠٠ اهل هفصو
 ةيمايلاو ٠ مطامطلاو ٠ ةفاوجلا راجشأ ضعب اهيف محدزت ةريغص

 ٠٠. دومحم اهل هفصو ىذلا تيبلا دجتس اهراسد ىلعو ** ىف ٠٠
 حلكا ىذلا رمحألا بوطلا نم ىثبم ٠٠ هدج تيب ناك ٠٠ ميدق تيم
 ٠**ىو ٠٠ و ٠١ لودجملا نطقلا بطح نم هققسو ٠٠ هنول

 ,ماحزلاو . اهلايخ ىف مسترملا بابلا نم لخدت . اهسفن تدجوو
 ٠٠ اهءارو لخدي ريبكلا

 دومحم اهل اهفصو ىتلا ةقيدحلا سقن ىرتل نيميلا ىلا تتفتلاو
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 ٠٠ ةفاوجلا راجشأو ٠* طقف راجشا عبرا ٠٠

 ٠+ اهراسي ىلا تتفتلاو

 ٠٠ اهانيع تعلو
 6-5-5 نومحم هنأ

 هتحت نم نربي ٠ ضيبأ ايدلب ابابلج ايدترم تيبلا مامأ فقاو
 ٠ ءارفص « ةغلب » هيمدق ىفو فدصلا نم رارزأ ىذ ططخم ىريدص

 ٠٠ لبق نم هرت مل امك هارت اهنأ اهيلا ليخو
 نأ نم دكاتت ىتح « اهينيع اهب حسمت اهناك اهشومر تشعتراو

 ٠.6 دومحم وه اهمامأ :فقاولا

 ىهو ٠٠ هتفرع امم , ةلوجر دشأو ٠٠ ىوقأو ٠٠ ربكأ هنا .
 ءئش هتشهد ىفو ٠٠ ةريبك ةشهد ىف قراغ هلك ههجوو اهيلا رظني

 . ؛ ٠.٠ اهئاقلب !اديعس سيل هناك ٠٠ موللا هناك ٠٠ باتعلا هناك

 ةبعت ىهو ٠٠ اهتماستباب ةظفتحم لظتل افينع ادوهجم تلذبو
 اهردص ىفو « اهيتفش نيبو . اهفنأ ىف بارتلاو ٠٠ ادج ةبعت ٠
 اهنا ٠٠ مانتو ٠٠ حيرتستو هردص ىلع ىمترت نأ ديرت ىشهو. ٠٠
 اهنا ٠٠ هتشهد ىتح لمتحت نل لب ٠٠ نآلا هباتعو همول لمتحت نل
 ٠٠ حيرتست نأ ديرت

 5 اهءارو لازي ال ماحزلاو

 مدقتو هتشهد ضقن مث ٠٠ ةشهد ىف اهيلا رظني فقاو دومحمو

 : هروز ىف جرشحتي ىوقلا هتوصو لوقيو . اهحفاصي اهنم
 ٠.٠ ةمالسلا ىلع هلل دمحلا

 ٠٠ امهنيب رشحنتو ٠ امهيلع لطت نيمحازتملا سانلا سوؤرو
 ةدلطتم اهلك نويعلاو ٠٠ دومحم ىلا ةرمو « ةليبن ىلا ةرم تفتلت

 ٠ ريبكلا رسلا نع ثحبت اهنأك

 : ءاوهلا ىف هاصع زهي ىهو سورحم حاصو
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 دحاو لك ٠+ هدك ,ثحصي ام ىتح هد + ٠ ةعامج اي هيأ ىرج

 ٠٠ هلغش ىلع: حوري
 تانبلاو دالوألا عقدي ذخأ ٠ لحف حالف تيبلا لخاد نم غقفدناو

 ٠ : خرصي ىهو « هيدي اتلكب ءاسنلاو
 ةلئا -+ .الثقا ركتاج + هلا كم لل أيا + ىب ةعامملا ةيأ ت

 ٠٠ ىكرحتا تب اي ٠*٠ داو اي
 ىرجق م ةيوق ةعفص دالوألا دحأ عفصو . ةظيلغلا هفك عفر مث

 + ناذلا ةقيدح نم .جيجراخ .. مهلك ءاسنلاو .تانيلاو .كلؤألا
 ىس اي ةينات ةجاح هيف : لاقو دومحم مامأ فقوو لجرلا داعو

 * 6 نومحم

 : ةليبن ىلا همدقي دومحم .لاقو
 سب ء اوس انيبرتا ٠٠ هنع كل تيكح ىللا ٠٠ ىضوع هدا

 ٠٠ ملعتا انأ ىنباسو ٠٠ ضرألا ىف لغتشاو لقاع علط
 : مستبت ىهو تلاقو ؛ ضوع ىلا اهدي ةليبن تدمو
 ٠٠ ضوع اي كيزا
 كسمأو « هبابلج ىف هدي حسم مث « ةليبن دي ىلا .ضوع رظنو

 وه ام , ةليبن تس ىقبت ىتنا مزال : الماق ١ ةىوقب اهزهو ٠ اهديب

 ٠٠ ةجاح لك ىلع ىليكحيم دومحم ىس
 ٠٠ ةنشخلا ةريبكلا ضوع دي ىف هوتت اهديب ةليبن تسحأو
 ةنيقملا ةلئاح افقاو لاي ال سورحم أ ىلا هومسع هيقثو

 : لاقو ٠ هنم برتقاف ٠*٠ رئادلا ثيدحلا ىلا ناتهجتم هينذأ لكو
 ! كانيعت ٠٠ سورحم اي نيركشتم

 ٠٠ ةمعئ ىد ٠*٠ هد بعت هدو : سورحم لاقو

 هينيع ىف رظني وهو 2 هتلابق افقاو لظ ٠ هيلع دومحم دري ملو
 وهو رادتسا مث « ةليبن ىلا هينيع قلطأو هيفتك سورحم زهو ٠٠
 : لوق

 و١



 ٠٠ ةيفاعب مكتيلخ د
 وخرج  **

 ريشي وهو لاقو « اهتبيقح لمحي وهو ةليبن ىلا دومحم داعو
 يملا رادلا لخاد ىلا

 ل : رذتعت اهنأك ةليبن تلاقو

 ٠ ؟ ىتما هيتعب ىتنأ ٠٠ ال : لاق

 ٠٠ ةعيرأ ةعاسلا حرابما : تلاق
 ءايقيرفا لهاجم ىف انه انحا ام ٠٠ هركب لصوياح ىقبي : لاق
 نم هب سحي ام اهب ىرادي. نأ لواحي ٠ ةفيفخ ةكحض. كحضو

 : الَئاق ضوع ىلا تفتلا مث ٠٠ جرح

 ! ضوع اي هردنملا حتفا حور -

 : ريبكلا بابلا زاتجت ىهو ةليبن تلاقو
 ةنايع هكدلاوب نأ تاوفلا نفا نل تنك اذ :ثينيشكتا لساأاج

 ٠٠ كيلعو اهيلع نمطأو ٠٠ ىسقتي.٠ اهروزا ىجآ تلق ٠٠ ىوق
 ٠٠ دومحم اي كيلع ىنفوخ كباوج

 ٠ اهراذتعا ضفري هناك وعم لاقو
 ٍ ٠ ركشتم +
 ناد فرع هينا طش ناو ءانف ىف اهسفقن'  ةليبن .تدجوو

 ىطغم اهققسو « ميدقلا رمحألا بوطلا نم ةينيم ٠٠ ردانم عيرأ
 ,:نيميلا ىلع ناتفرغ ٠٠ نبتلاب نوجعملا نيطلاو , بطحلا داوعاب
 ٠٠ راسيلا ىلع ناتفرغو

 اهلبقتساو ٠٠ نيميلا ىلع ىتلا'ةفرغلا ىلا دومحم اهداقو
 تناك ىتلا رانلا خايساب اوت تسحأو . بطر ءاوهو «* تفاخ ءوض

 ماحزلاو ٠*٠ ىقتخت بارتلا ةحئارو ٠٠ اهنع فكت اهسأر قوف طقست
 سيل ٠٠ اهلوح تتفلتو ٠٠ اهباصعأ ىلع فحزي معان ءودهو دعتبي
 « لمح » اهيلع شورفم ٠ ةضيرع ةيبشخ « ةكد » ىوس ةفرغلا ىف
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 ةعضب تعضو اهبناوج ىلعو ٠ نشخلا فوصلا نم ةداجسب هبشا
 ٠٠ ةفاج دئاسو

 ٠٠ اهءاذح ملخت اهدي تدمو « ةكدلا 53 تسلجو تعرسأو

 8 ! تكله ان١ هد : ةحار ىف دّهتتت ىهو تلاقو

 نيبو « اكيترم امجاو ههجو تأرو « دومحم ىلا اهسأر تعفرو

 ٠٠ هكايترا نع اهب اهعدخي نأ لواحي ةددرتم ةماستبا هيتفش

 : عزج ىف هيلا رظنت ىهو ةلئاق تدرطتساو
 : 4 تيم تافط هوم اي تلعك قا ب

 رثكأ « .هتوص ىف ةيفيرلا هتجهل تحضو دقو « كابترا ىف لاقو
 : ةرهاقلا ىف ىهو ةحضاو تناك امم

 ىجيتاه لبق ىليتلوف كقح ناك ++ ةةيلقم ستاك سم ** !دبا

 شيتنكامو بياكرلا يضحأو ةطحملا ىلع ىكانتسأ لقألا ىلع *٠
 شم ىه ام ٠٠ دعتسي تيبلا ناشلع .نامكو ٠* هلك هد بعتلا ىتبعت

 ٠٠ رصصم نم سان انليجيب موي لك

 اهيتنجو ىلا للستت ءامدلا تادب دقو « رذتعت اهناك ةليبن تلاقو
 ٠ : دومحم ىلع اهسفن تمحقأ اهناب اهساسحا حضفتل

 + نويحم اي فقارفلك تعم ان اع
 :. ةفايضلا بادآ ىسن هناكو دومحم لاقو

 ه4 نكيلغ ةرآأ آل يتتست مثالا ناك ٠ ةيافخ نقم
 ةريصق ٠٠ ةريصق تدبف «٠ ءاذح الب اهامدقو < ةفقاو تماقو

 : ةدح ىف تلاقو ٠٠ دومحمل ةبسنلاب ادج

 ىلع قمنا + ةايواهقلا ةعجاز انآ لاح لك ىلع ءاةقسا انف
 ' .٠ انآ

 اليلق هتماستبا تعسمتاو « دومحم هجو ىلع طوطخلا تنالو
 : اهيضرتسي نأ لواحي ىهو لاقو

 اهيف لصح دلبلا ةفراع شم كلصأ ٠* ةليبن اي ىبدصق شم
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 لصو ربخلا نامز ٠+ ةياكح ىكحيب تيب لك نامز ٠١ تقولد هيا

 ٠٠ ىف ٠٠ ةطنسلا زكرمل لصو هنامز ٠٠ اندلب مامز ىف طيغ رخآل
 ةليبن هب حرجي دق ثيدحلا اذه نأ ةأجف فشتكا هنآك دودحم فقوت
 ةماستنا مستيد ىهو هرطتتسا مق ةهرج انكابس لظو +0 ىرخأ هرم

 . 0 : ربكأ

 ٠ اهلك ةيريدملاو انطيغو انراد ترون ٠٠ ةليبن اي اندلب ترون

 ٠١ ءىثش نع هيف ثحبت اهناك ههجو ىف رظنت ةكاس' ةليمن تلظو
 7 اهيدا وح

 يف كارظتلا .تادهو. © نشعأ وضحت هو ؟تانسقا تثإلز

 تحت نم ضفخنيو عفتري هردصو ٠٠ دهنتي هنأك ادبو ٠+ هينيع
 تحارتسا هتماستباو *٠ فدصلا رارزألا ىذ ططخملا ىريدصلا

 ٠* ديعب نم اهب  اهلبقي هناك هيتفش قوف
 ٠٠ هبح ةليبن تأرو

 ٠ اهيبحي لازي ال هنا

 اذامل.٠٠ برتقي ال اذامل ٠٠ اهنع اديعد افقأو لازي ال هنكلو

 حيريو ٠*٠ اهلبقيو ٠٠ ؟ هردص ىلا اهمضيو اهيديب كسمي ال

 ٠٠ اهبعت لك نع اهضوعل اهلبق هنأ ىل ** هفتك ىلع اهسأر

 تحفل ىتلا رانلا خايساأ نمو + اهددرتو اهتريدح نم تحارتسال

 اهردص ًالمي ىذلا بارتلاو , اهسار
 ٠** برتقي ال هنكلو
 : هينيعي اهليقي هنأك اهيلا رظني ىهو دومحم لاقو
 ٠ ةليبن اي ىنيتشحو

 اال ل ل لا يل

 ٠ نامك تنأو
 ال ربخ ىدأ حور“ امأ ٠٠ كنذا نع : مستبي ىهو لاق

 ٠٠ ىوق حرفتاح ىد

 3. مه
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 ٠٠ مرخو رددتساو
 عفر نأ تنمتو ٠ ةييسشخلا ةكدلا يلع سلجت ةليمن| تداعو

 تللذ اهنكلو ٠٠ مانتل ٠٠ حيرتستل ٠٠ ةكدلا قوف امهدرفتو اهيقاس

 ةلظظحل لك ىف رظتنت ىهو بابلا ىلا رظنت « كرحتت ال داكت « ةلسلاج
 ٠ نوع ىأ ** دومحم ىبأ ىأ *٠ دومخم ٠٠ دحأ هنم لخدي نا
 ء.اوآ ٠8 وأ

 ٠٠ دحأ لخدي ملو ةليوط ةدمه تضمو
 1 قول :ضساذلا ءاجقلا "نع ةظكينم ةنح تبنت تادقو

 حبذلا لبق ثيغتست اهنأك ٠٠ خارصلا اهناك'طبلاو خارفلا تاوصأو
 نم زيمت نأ عيطتست اهلعل ةجضلا هذه ىلا .اهينذ6 لكب تغصاو ٠5

 ٠٠ دومحم توص اهنيب
 ٠ لوطأ ةدم تصضمو

 فرعنا مده نق ةقفانسمت يخوت وول ةغاشب تبن :نييؤذكا
 نأ عيطتست'ال ٠٠ اهتسلج ىف ةدماج ٠٠ ءوضلا ةتفاخلا ةبطرلا
 ةقبطب سحت تادبو ٠٠ اهدواعي بعتلاب اهساسعلا اآدبو ٠ * كرحتت
 قوذتو بارتلا مشت تاأدب ٠٠ اهيوثو اههجو ىطغت ىتلا بارتلا
 ةحئار لعل ةردتملا“ ىف: ةديحولا .ةذفاقلا  عتفت نأ :تمهو *“ بارتلا
 ٠ اهقح نم اذه نوكي الا تيشخ اهنكلو ٠٠ اهنم للستت بارتلا
 اهيلا رظنت نويعلا فالآ اهفلخ دجتسف اهتحتِف ىل اهنأ اهيلا ليخو
 بعتلاب اهساسحا دادزاو ٠١ « ؟ رصم نم ةياج ىتنأ » : اهلأستو
 لسغتو ٠٠ اهبوث علخت نأ الآ اًئيش ىنمت5 دعت ماو ٠٠ قاهرالاو
 نا اهيلا ليخو ٠٠ شدلاب محتست نأ تعاطتسا ىل هآو ٠٠ اههجو
 ٠ ةنجلا ىف الا دجوت ال ةمعن . ةظحللا هذه ىف شدلا تحت فوقولا

 حيرتستل « اهينيع تضمغاو

 هبادلجب . اهمامأ افقاو دومحم دجتل ةظحل دعي امهتحتفو .
 ليخو + :تديضلا نارزالا ىذ طامخلا يزيدسلاو., ضيبألا ىدلذلا
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 ٠٠ ةقهرم ةماستبا تمستباو ٠٠ !ذكه ةرم لوأل هارت اهنأ اهيلا

 : اهتماستيا اهلدابي ىهو دومحم لاقو

 ٠ كرطاخ ناشلع لجر ىلع مياق هلك راودلا لصأ فسآ :انأ

 : فيعض لسوت ىف ةليبن تلاقو
 ىنال تيج انأ ٠٠ ةبيرغ ىنا ىلع ىنلماعت كازياع شم انأ

 ١ تنأ ام ىز شيعأ ناشلع تيج ٠٠ كنع ةبيرغ شم ىنا ةساح تنك
 ش ٠٠ شياع

 ويحج الاقو
 + اشايلا' ةيارس خو: ايازش كل كيدب تنك 0 ىلع ناك ول د

 : الئاق دزطتسا مد

 * ىتيج كنا تعمس امل ىوق تحرف ىد ٠٠ ىمأ ىفوش ىلاعت

 11 ينعراهتنلك ++ :يئافراك هيه + ةحرف ىف ةلئتن تلاق

 : ةطاسب ىف لاق

 + ةتماجلا وق نضلمر هنا اهل تلف د
 نرطتساو « لمألا: ةبيخب تمدص اهناك « ةليبن ريراسأ تشمكناو

 : بابلا ىلا اهل ريشي ىهو الئاق دومحم
 ىلضفتا ٠٠

 فد هبئاجي تراسو « اهيمدق ىف اهءاذح ةليبت تعضوو

 « ةفجاو ةليبن تلشدو ٠٠ ةيلبقلا ةردنملا ىلا رادلا ءانف ازاتجاو

 روخب ةحئازو ٠٠ موتكم بطر ءاوهلاو ؛ تفاخ ءوضلاو ٠٠ ةكبترم

 ' نيتلباقتم نيتكد نم ريرس ىلع ةدقار مألاو ٠٠ اهيلع بهت ةقعاز

 *نيتكدلا روسب طيحت ةظيلغ دئاسوو نطقلا نم ةبترم امهقوف تش

 .٠0 ةكبترم تاوطخ ىف تمدقتو

 « ضرملا هكهنأ فيعض هجو ٠٠ مالا هجو ىلع اهينيعب تلطأو

 مالستسالاو ةطاسبلاو ةبيطلا ىلع بلغتد نأ عطتسي مل ضرملا نكلو

 1 ٠*٠ هنم مشي ىذلا
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 : لخد نأ درجمب دومحم لاقو
 ىكيلع لطت ناشلع صوصخم رصم نم ةياج ٠٠ هما اي ةليبن -

 ٠20 © افشلا كل ىنمتتو
 اهيلا تعرسأف « ةداسولا :قوف نم اهسآر عقرت نأ مالا تلواحو

 ٠.٠ ةحيرتسم ىكيلخ ةلئاق ةليبن

 ٠ ؟ طنط اي تقولد كيزا : ةلئاق : اهحفاصت اهدي اهلل تدم مث
 ةيلك نانحت نأ: تلواحو اهيتفش نيب « طنط » ةملك تفقوو

 نايا و و  متاه اي , دومحم ما اي 6 :ىتس اي « ىتمع اي ٠ ٠ .ىرخأ

 ٠٠ « طنط » اياالا لوقت نأ عطتست مل اهنكلو

 + دنيا اي كفن ضيعت +: تفيعبت» توص ىف دمحم ما تاقر
 هلل دمحلاو ةسيوك انأ ام

 هنمط روتكدلا نا ىن لاق دومحم : اهل مستبت ىهو ةليبن تلاقو
 : مالا تلاقو

 !٠.2 ةنوفم تس ةكربيو ٠*٠ ىتنب أي هللا ديب افشلا
 : ةطاسب ىف تلاقو ةريبك ةماستبا ةليبنل تمستبا مث

 تنك اندلب نم ىتنك ول ٠٠ ةليبن تس اي ىوق ةولح ىتنا هد
 ٠٠ ىنبا دومحمل كتزوج

 ؟ ٠0 هما اي هيل رصم نم شزوجتا امو : اكحاض دومحم لاقو
 : ةليبن ىلا اهمالك ىقلت اهناك مالا تلاقو

 ؟ 1 © ىثبأ اي انيب اوضري ىصم تانب مهو

 ٠0 تتكسو ٠*٠ ةليبن هجو جرضتو
 : بابلا نم لطي وهو دومحم حاصو

 ةردنملا ىف ىللا شقلا ىسركلا ىتاه ٠٠ ةسعان اي ٠٠ ةسعان
 ٠٠ ١ ةيرحبلا

 ىنيعب اهانيع تقتلاو ٠٠ اهيدد نيب نمتملا لمحت ةنيعات: تءاخو
 ىدحتلاك ٠٠ ديلا كيش يعد يع ع و كارو ةلئلل
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 هترمس ٠*. ءىلتمم ليمج هجو ٠٠ اههجو ىف اهينيع ترادأ مث
 « ناتطورشم ناتعساو نانيعلاو ٠*٠ ةيفاعلاو ةحصلا نولب ةبوشم
 ٠٠ اليلق سطقأ فنئالاو ٠٠ نكاد امهداوسو « عصان امهضايب

 بوث تحت ىفتخي ٠٠ فوفلم دورفم ماوقلاو ٠٠ ةزنتكم هافشلاو
 ٠*٠ ءارضخ دورو هيف ىشتنت ٠ هاز رفصاآ هنول ٠٠ نولم

 ٠ ىمع تنب ةسعان : .اهيلا اهمدقي دومحم ٍلاقو
 اهيدي نيب نم دعقملا ذخاي ئهو « الئاق ةسعان ىلا تفتلا مث
 ةداهش ذخات هركب ىنعي ٠٠ ةعماجلا ىف ىتليمز ٠٠ ةليبن ىد ل

 ٠٠ ! مامت ىيز ىقبتو
 : كحضت ىهو ةسعان تلاقو

 نيدخاو ىللا هضرب شم ٠٠ ؟ ىقب ةداهشلاب هيا لمعت احو

 ش ٠٠ ؟ اوزوجتيب تاداهش

 : لوقت ىهو , اهحفاصت اهدي ةليبن اهل تدمو
 ٠٠ ناوجلاب ةوعد شاهل ام ةداهشلا
 : اهحفاصت ىهو ةسعان تلاقو

 ؟ ةداهشلا ىدخات ام دعي ىقب ىلغتشتاح كترضحو

 ٠ ىيز ىقبت اح كل لوقا اب ٠*٠ لده شالب تباي : دومحم لاقو
 1 ٠٠ ؟ ! دلوم عفنأ ىنافياش

 ٠٠ شفرعا ام انأ ىه ام ٠٠ دومحم اي ىقب هوي : ةسعان تلاقو

 ٠٠ ٠ لكألا فوشأ حورأ اهأ
 : ةلئاق جرخت نأ لبق ةليبن ىلا تتفتلا مث

 ىتح ىلأساو ٠٠ زيبخلاو خيبطلا ىق ةداهش هدخاو ىلصأ
 ٠٠١ 5 ىتمع أي هدك شم ٠٠+ ىتمع

 ىز اهلك دلبلا ىف دح شيف ام هد : مستبت ىهو مالا تلاقو

 ٠:. اهأرو اورجيب اهلك ةيريدملا ناعدجو ٠٠ ةسعان

 ا



 ناعدج ةيريدملا ىف شيف ام لصأ : اكحاض دومحم لاقو

 ٠٠ ةسعان تجرخو
 تسحأ ٠٠ اهردص ىلع فحزي ةريغلاك ءىشي ةليبن ترعشو

 نم اهيطعي دومحم نأكو ٠٠ اهنم دومحم ىلا برقأ ةسعان ناك
 رهو دومحم ناك ترعش ٠٠ اهيطعي امم رثكأ هتطاسبو هتعيبط
 ٠ بيرغ وهف : اهبناجب نوكي امدنعو . هدلب ىف . ةسعان بناجب

 اهيلع دقرت ىتلا ةكدلا بناجب دعقملا عضي وهو دومحم لاقو
 تعمدح .ىما لصأ 7 ةيونش' ناتي !ادغلا < * ةلييت اي. ىانغقا اها
 ٠ طب ركدو خارف روج كلوحيدي مهنا

 اهبدةقفش قوف ةبعت اهتماستباو ةليبن تلاقو
 : ٠ رصم ةدزاهنلا عجرا مزال سب

 ٠ ىدفغتت ام لبق ىعجرتح شم وهام : دومحم لاقو
 : نيموي اناعم ىكيلخت شم ٠٠ ىعجرت ىتنب اي هيل : مألا تلاقو
 ةولح اندلب ىد

 ىلع رودأ حوراح ٠٠ تقولد مكبيساح انأ : دومحم لاقو
 ةرب نم ربخلا عمسي ام لبق , هل لوقأ ناشلع طيغلا ىف ايوبأ

 نأ لواحي هنأ ىنعي دومحم ناك ترعش . ةليبن هجو صلاقتو
 ش ٠ هيبأ ىلا اهريخ لصي نأ لبق ةحيضف نم هسفن ىمحي

 ٠ تتكس اهنكلو

 ب ٠٠ لومحم جحرخو
 تاملك نالدابتو .٠ ةسضيرملا ,ألا بناجب ةسلاج ةليبن ترقدو

 اهينيع حتفت مث.« اليلق مالا وفغتو ٠٠ اهلل فده ال ةقزمم ةرئانتم
 هيلا رظنلا دوعتت مل . بيجع ءىش ىلا رظنت اهناك ةليبن ىلا رظنتو

 رمت قئاقدلاو ٠٠ ةقزمملا ةليلقلا تاملكلا لدادت ىلا نادوعي مك ٠
 روخبلا ةحئارو ٠٠ دادزو بعتلاب ةليبن ساسحاو ةلرقث ةئيطد
 ىتح اهيلع قيضي اهبوثو ٠٠ اهقنخت داكت ةفرغلا ألمت ىتلا ةقعازلا
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 ةدرف اهب تعلخو اهيمدق ىدحا تدمو ٠٠ اهعولض مطحي داكي
 اهنكلو . ةيناثلا ءاذحلا ةدرف تعلخ مث . ىرخألا اهمدق نم ءاذحلا

 ةيغرب رعشت تأذب ٠٠ اهياصعأ ريثي اهبعت أدبو' ٠٠ ةبعت لازت ال
 نوقبي اذامل ٠٠ ؟ همأ عم دومحم اهكرت اذامل ٠٠ خرصت نأ ىف ةحماج

 مل اذاخإ + «٠ * ءاوهلا .ىلا ةينتع .ىف ةشضيرملا :نآ متر ةقلغم ةذفاتلا
 ٠٠ اذامل ٠٠ ؟ اهبوث رييغتو اههجو لسغل اهوعدي نأ ىف دحأ ركفي
 «او © اذا

 دومحم ةيرقل اهلايخ ىف اهتمسر ىتلا ةليمجلا ةروصلا تأدبو
 نأ عيطتست نل ٠٠ نيحالفلا هركتو . ةهيرقلا هركت اهنا ٠٠ راهنت
 ٠٠ اهمأ ىلا ٠٠ اهتيب ىلا ٠٠ رصم ىلا دوعت نأ ديرت ٠ :٠ انه شيعت
 نأ ++ كبت نأ >+ خرصتا نأ ديرق“ىفو ه5 اهريرس << اهتوشا
 * مانت

 لوقت . ةضيرملا مالا توص ىلع ٠ اهراكفأ ماحز نم تقافآو
 انه ىبنج ىددمتت ىجيت ام ٠٠ ىتنب اي ةنابعت كنامز : نانح ىف
 -- ةيعم ها دعا ةياخل

 : ةلعتفم ةماستيا مبستبت ىهو ةليبن تلاقو

 ٠ ىتمع اي ةنابعت شم +٠ اددأ

 ٠٠ اهناكم ىق ةسلاج تلظو « اهنانسأ ىلع ةليبن تطغضو
 + ةهعقا قمن ةفطق تعبأ اهدا . .ضتلا ةهدمش ذك
 قادلا افق قادودفم تودع تععصم ةعيازلا ةعايسلا ىقر

 ىدتري قالمع زوجع حالف ةفرغلا لخد مد ٠٠ ىرخأ تاوصأب اطلتخم
 ٠ ةحلاك ةميدق اصع هعارذ ىف قلعيو . اعساو دوسأ ادابلج

 ءارمس ةددل هسأر ىلعو ٠٠ ثعشم ضيبأ براش هيدتفش قوفو
 . ةققشملا ضرالاك فاج نضغم ههجوو ٠٠ ضيبأ الاش اهلوح فلي :

 نويغ .نما قفادتي اويزغ ءان. اهقكك هكارطت اميذح ىقدشت ناكفمال ةاتيعو
 ٠.٠ ةدقاسلا

 انج هوو



 ١ دومحم هعم لخدو

 ىرت: اهناك + بيهملا خيشلا ىلا رظنت ٠ ةفقاو ةليبت تضفتناو
 ٠ دومحم رمع تاوذس ههجو قوقش ىف

 ٠ اياي ةليبن : دومحم لاقو

 : الئاق اهحفاصي ىهو بيهملا لجرلا ىنحناو
 نو اودي مفرح نى“ . تام ةلس همس اه انزاذ فووق 2

 ٠٠ ةزيزع ةوطخ
 !ذهب اهبطاخيو اهمامأ ىنحني لجرلا ىرت ىهو ةليبن تبجعتو

 ةزيحم قب ناك يذلا ةيزعلا :تحاس ةيضق اون طركذقو + .قلققلا
 بحد هايص ىف دوبمحم ناك ىذلاو ٠٠ هدي ليقدو همامأ ىندني
 ةيودلا بهاص ندا اهتاك اهلماعي .هرويجت: انا: نأ تسعأاو +* جنبا
 ىلا تتفتلاو ٠٠ ةقفشلاب طولخم :جرح ٠٠ ريدك جرحب تسحاو
 اذه .ىلع هابأ مولي هناك طخسلا تامالع ههجو ىلع !ذاف دومحم
 ٠ ةليبن مامأ هيدبي ىذلا للذتلا

 ُ الئاق هنبا' ىلا حاتفلا دبع مع تفتلاو

 + + نيل الاؤ افلا ترض ةسعان فونال دؤعحم اذ خور دب

 : الئاق ةليبن ىلا «تفتلي داع مث
 انئجافتا ةقيقحلا لصأ امنا: +٠ فورخ حيدن اندوب ناك

 ٠ اندلب ترون.« ةزيزع ةوطخ . الهسو الهأ ٠٠ ةميركلا ةرايزلاب
 : لاقو ةضيرملا مالا ىلا تفتلا مث
 تس ٠٠ لامأ كليح دش ٠٠ ؟ دومحم مأ اي ةدراهنلا كيزا

 ٠٠ افشلا اهاعمو «٠ تج ةليبن
 ١درطتسم ةليبن ىلا تفتلي داع مث

 شانيذخاتام ٠٠ اندلد ترون ٠٠ ةزيزع ةوطخ ٠٠ الهشو الهأ
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 ةوطخ و. + يروا كنك قيفراع نم 8 ةانوقب يلع ناك ءانخأا
 ٠*٠ ىلضفتتل للاو ٠٠ ىلضفتا ٠٠ ةزيزع

 ىف ةليبن تلاقو ٠ هيلع سلجت تناك ىذلا دعقملا ىلا اهل راشأو

 ٠٠ ىمع اي تنا لضفتا : شعترم توص

 : لاقو « « ىمع » ايب هيداتت اهعمسي وهو لجرلا انيع تقربو
 ٠٠ انيكرون تنا اد ٠٠ ةليبن تس اي ىدعقا ٠٠ للاو ال

 َ ٠ دعأ دق ادغلا نأ نلعيل دومحم داعو

 نم جورخلا ىف ةليبن همدقتت نأ ىلع حاتفلا دبع مع رصأو
 جرخو ٠٠ ءادغلا دعأ ثردح ىرخألا ةردنملا ىلا هجوتتل ةفرغلا

 ءازا اهجرح دادزي ةليبنو ٠٠ دومحم امهءارو جرخو ٠٠ اهءارو
 اهسانسحا ديزت ىتلاو . حاتفلا ددع مع اهب أهلماعي ىتلا ةلماعملا

 ىلا لو ءودقلا وع ىلا الوحم نادلا "هدم ىلإ نسمتت'ال اهنا
 د1

 داسكللا نقاوأن ةلماحت نادل: ادق فن ئش ةفطعاك ةخكو
 ةسعان نأ ٠٠ دومحم ىلا اهنم برقأ ةسعان نأي اهساسحا اهدواعو

 ٠ كانه ىلا ىمتنت اهنا ٠٠ الف ىه امأ ٠٠ انه ىلا ىمتنت

 اهضرأ تشرف دقو ٠١ ىرخألا ةردنملا ىلا ةليبن تلخدو

 ةريدك ةيساحت ةينيص اهيلع تعضو ةيلبط اهتطسوتو ٠ ريصحلاب

 : حاتفلا دبع مع حاصو ٠٠ ماعطلا قابطأ اهفرط لوح تفص
 ٠٠ مئاف تنس اي انه ىلضفتا ب

 حاتفلا دبع معب اذاف . ضزألا ىلع سلجت نأ ةليبن .تمهو
 ٠ ىجيت ىدو +٠ هللاو ال : ةيدناث ةرم حيصد

 : تاحالفلا ىدحا ىداند خرص مث

 ىف ىللا ةكدلا قوف نم نيتدخم ىتاه . ةيحتف اي تب ايا
 رولا

 اليخ ولا ةيطع 5 مان هزه يووم نلا : ةنيش معوتلاو
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 * توبكم بضغ ىف

 مع اهنم امهذخأ ٠ نيتريبك نيوتداسو لمحت ةدحتف تلخدو
 امهقوف سلجدل ةليبن ىلا راشأو ضرألا ىلع امهعضوو حاتفلا دبع

 : هيلا لئسوتت اهناك ٠ فعض ىف ةليبن تلاقو
 + نفع اك كيو فا اان انا
 :.حاقفلا درع مع لاكو

 رثيحالف انحا ٠١ ةليبن تس اي ضرألا ىلع هدخاو شم ىتنا

 انستا + نطالا يلط مادو... .نهيرألا قلمك كانو + :يهرألا نون
 + انيضر؟ا ىتفرشاو اديتفرش ىتنأ + ةينات ةعاح. ىتنا

 ىلع سلجو +٠ نيتداسولا ىلع سلجت نأ ةليبن ترطضاو
 اهشرع ىلع ةسلاج اهنأك امهنيب تددف دومحم وبأو دومحم ضرألا
 ٠ هيبأ ىلا الو ةليبن ىلا رظني ال طخاس دومحمو ٠٠ امهتكلم اهناك

 قيم مع نيب ناهر.)- ماعلا ازا كا لدسك ةييطات تحاخو
 ٠ ؟ ةسعان اي ةدراهتلا ىخبطت ىتفرع : احرم ودبي ىهو حاتفلا
 !! ٠٠ ةلدبن تس مادق انيفسكت ىعوا

 هرظنب ةليبن قمرتو . ضرألا ىلع سلجت ىهو ةسعان تلاقو
 ْ : دحت اهيف

 بساحو قود ٠٠ ىيز خبطت ةدحاو هلك رصم رب ىف ام لاو
 تس ناشلع تقولد نيفيغر تزبخ ىتح انأ هد ٠٠ كعباوص ىلع
 ٠ ىزيبخ قودت ةليبن

 ىف ثحبي نأ ىلع رصي حاتفلا دبع معو ٠٠ نولكاي اوأدبو
 ىتأي نأ ىلع رصدو ٠٠ ةليبن مامأ اهعضي ةميدق ةقعلم نع رادلا
 مطق هيديب قزمي مث . اهيتيكر قوف هعضنل « ريكشب » هجو ةفشنمب
 فاقت ل لوافت ىو 9 ةلمت مانا اهمعنضو تميل نكي عاوقلا
 هيدا ىدح © نجي ةقكلو + لاقل لكاذ نا عتطتسس 7 اهنا
 هع نقيياسم» كك“ يلا انقلا  مطق ندب امانا" أم
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 نم لجج هناك , هردص قوف طقاس هساأر « تماص دومحمو
 ٠ محللا نم ةريغص اعطق طقتلتو اهبعاصأ فارطأ دمت ةليبنو ٠ ' هيبأ

 ةدعابتم تاملك ىف لواحتو ٠٠ دحت ىف ةليبن ىلا رظنت ةسعانو
 ٠٠ رضم تانب ىلع اهقوفت رهظت نأ

 ٠ ائيش اهعباصأ نم لبقت نأ عيطتست ال « ةضوبقم اهتدعمو
 اهتوعد ىلعو « ةليبنب بيحرتلا نع فكي ال حاتفلا دبع معو

 ش '٠. ماعطلا نه ذيزملا ىلا
 لشفو « اهلايخ لشف ٠٠ لشفلاب-سحت ىهو « ةليبن تلاقو

 ٠ ىنتوفي رطقلاو رخأتأ ةفياخ الرب: اهناعورعما لك لسارت اهئاكذ

 ىرفاست كنا ؛شيجت ام , نيموي اناعم ىدعقت مزال ٠٠ هللاو ال
 ٠ اندلب ىفوشت نامكو ٠- شحصي ام ىتح هد ٠٠ لوللاب كدحولا
 ا نا وف ةولك اندلع اننا" هن ٠ ىكولسيو . كل اونغي اودعقيو « ةليللا رفكلا تانب ملت ةسعانو

 همطاقي هيبأ ىف حاصو هدي نم ماعطلا .دومحم ىقلأ ةأجفو
 : هيلع ةروثلا نلعي هنأكو

 * + الإ ور انزلخ ا جوقتتا ةياجب اخ حم اك ف
 ٠ .اهيلع نمطتو ٠ ىتدلاو روزت ةياج ىد

 ير هر زا الل لطم باخ ديلا دع مر دكسر
 ٠ هئطخ نع امهلأسد هناك ٠٠ دومحمو ةليبن نيب نيتعماللا هينيع
 هتبا مامأ لهجلاب هسفن مهتي هنأب ىفتكا هناك ٠٠ هسأر سكن مث
 ٠ رصم نم ةمداقلا ةليبنو . ملعتملا

 ٠ ةليبن بلق فجرو
 ٠ باجعا ىف دومحم ىلا ةسعان ترظنو

 ٠٠ هتروثب شعتري لازي ال دومحم هجوو
 : نيكسم تفاخ توص ىف حاتفلا دبع مع لاقو

 ؛ بحاو امينحلا ماركا هنضرب. :* نئبأ اي ةلاهإو
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 يي ٠٠ ةليبن اهيلا تلصو ذنم لحنلا ةيلخك نطت ةيرقلا تناك
 لقتنت تاياكحلاو ٠٠ جذاسلا هلايخب اهفلؤي ةياكح ىكحي اهيف درف
 . ةرذلا داوعأ نيب زئتو . لقح ىلا لقح نهو ٠ تيب ىلا تيب نم
 مع راد باب مامأ اوعمجت ةيرقلا ةيبصو ٠١ نطقلا تاريجشو
 بكوم راظتنا ىف مهنأك ةفهلتم ةعلطتم نودعب نورظني حاتفلا دبع
 نهنم لكو رادلا ةقيدح ىلا تايتف عضب تللستو ٠٠ سورعلا
 نم اهءانا ألمتل تلخد اهنأ ىعدت ىهو 2 ءانا اهسأر قوف لمحت
 ةسبملطلا لوح نففتلاو . ةفاوجلا راجشأ تحت عقت ىتلا ةبملطلا
 ٠ ةليبن نم ةرظنب ندوزتي نهلعل رادلا لخاد نهنويعب نثحبي نهو

 : ةيملطلا عارذ كرحت ىهو ةناهب تلاقو

 ةيكي كرم فدك ىلع تلعب اهي ووكسوو + مكلن كلك اسك زنأج
 لخدت تردجتسا تنإك اهزوجتم شناكام ول هوهو : ةنتف تلاقو

 ٠٠ اهيف اهلجر طحت الاو . اندلب
 شيوهدام . اهلك ةنسلا دعق دومحم ىس ىراتأ : ةيركش تلاقو

 ٠ :هوبأ نع الو همأ نع لاسي الو ٠٠ اندلب ةيحان
 ام ٠٠ هتلخد مترضح متنك ٠٠ ؟ مكفرع هياو : ةيردب تلاقو

 ءازد ىف اهديا طحت , هدك رصم تانب وه ام ٠٠ هتبحاص نكمي
 هاتيب ىف هروزت حورتو *٠ ؟ هيا كمسا هل لوقتو لود نم عدجلا
 نيحالف انيز شم ٠٠ ةجاح الو زاوج ريغ نم . همأ عم دعقتو

 نم قنا سنار 34 ةيردبراو سنا: يكسا“ ةناهمكلافو
 : ةيركش تلاقو

 1ا/



 + + تهولد هنأ ةلماع ئرق اي >> ةيسعاخ آي تسكو ايد
 روطاخ نانقلع ناسرعلا ىلع ززعتت .تلضق ةيتبلا + .ةتتف تلاقو

 هتير اي ٠" زهاج زوجتم دومحم ىس اهل عجر ىهاو ٠> دومحم ىس
 ٠ اهثم عجر الون: ىصح اهمسا ىللا ةبوهنملا عار ناك اع

 ثيبخ قيرب امهنويع ىفو اتسماهتو ٠ ةنتف ىلع ةيركش تلأمو
 نيةمجتم اتراسو ؛ ضرألا ىلع اهتدذنآ امهنم لك تكرت مث ٠٠ جذاس
 ةسلاج ةسغان اتأرو , نرفلا ةعاق عقت ثيح ىفلخلا تيبلا ءانف ىلا
 تيرتقا مث . نيتددرتم اهنع اديعب اتفقوف « ماعطلا وهطت دقوملا ماهأ

 تلاقو ٠٠ رانلا نم برتقت اه:اك ةئيطب تاوطخ ,ىل اهنم ةيركسش
 : اهكيخ ىقكت حك لواعت ىمو

 + ةنعبا# ان اوعلا د
 ىهو تلاقو 2, دقوملا ةرارحي رهصنملا اههجو ةسعان تعفرو

 -: ىكيفاعي هللا : اهيتفش ىولت
 مكلاج نا .تعمس ىلضأ ٠+ كدعاسأ ىبحت : ةبركش تلاقو

 قتئاو. ++ كدعاسما ردق# نقامي يج؟ تلقأ * + رسم قم. فويسنت
 ٠٠ ةنادع دومحم مأو ٠* كدحاول رةخا اي

 : اهسأر اهنع ريدت ىهو ةء.دعان تلاقو

 ٠ شانغتسن ام ٠٠ ةيركش اي ريخلا ىكدف
 ٠ ؟ نيفيغر كل زبخأ حورأ :.ةرركش تلاقو'
 ٠ نرفلا مادق دعسلا مآ ٠٠ ال: ةدعان تلاقو
 : تلاقو . ةسعان بناجب ةصفرقم تسلج ٠* ةيركش سايت ملو

 رصم نم تج ىللا تسلا . ةسعان اي ىقب لود نيه اوقبيو
 م : 9 ؟ ىد

 : قدا ودق قا لواطكا نهرو ةسعاش تلاقو
 ٠ ىتمع ىلع لطت ةياج ٠٠ ةعماجلا ىف دومحم عم ةذيملت ئد أ
 ' اهيتقشب صمصنمت ىهو .ةيركش تلاقو
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 قهام :٠ ةصعصعمو ةشحو ىد ىبنلاو امنا 68 بياجع

 ٠ رظنم آلا شمهيفقام رصم تانب

 .0 ؟ هد ولولملا مالكلا هيا ٠٠ ةيركش اي تب اي هيا ىرج
 3 كناسل ةقراعو باكو ىكافراع انأ اه - مكراد ىلع ىف ىموق

 : لوقت ىهو ةيركش تماقو
 هل ىقبي اهزوجتا دومحم ناك اذا ىبنلاو ** انأ ىلع قحلا

 قح

 تدمو ٠٠ اهءارو ىرجت ةنتفو ٠٠ ءانفلا نم ةجراخ تلورهو
 ىذلا ءاملا نم ةجاجد تطقتلاو ءانالا لخهاد بطحلا نم ادوع ةسعان

 .- ىو ٠٠ مسلاب : اهسفنل سمهت ىهو « ءاملا ىف

 ٠٠ ةلسرم مكح اهناك هتاملك نوفقلتد لاجر ةعضب هلوحو هناكد

 : ىلوتم مع لاقو
 روزا رصم تلزن امل تتاف ىللا ةنسلا ىد ةقلخلا تفش انأ -

 هدنع اهوبأو ٠٠ اهفراع انأ ٠٠ رياكأ سان تنب ىد *: نيسحلا

 .. ةيفونملا ىف نادف نيسمخ
 : لغرف مع لاقو

 ركاف ٠٠ ىلاعلا ىفالا شبرضي ام هد دومحم داولا وه اه
 ناكو ةقلع هنر اهوباو , ةيقرشلا ةبزعلا بحاص هيبلا تنب قشع امل
 ٠. ضرالا نم حاتفلا دبع مع درطي اح

 ! ؛؟ ٠0 ةلاجر اي اهزوجتم شنوكي : حوتف لاقو

 <« هيأ تفشو هيأ تفرع انل ىكحا لاعت ٠٠ سورحم اي هيأ
 : هيتفش نيب دقحلاو سورحم لاقو
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 شصلخيام هد ٠٠ ليام لاح هد امنإ ' تفش'الو ء تفرع ال
 2, ةداهشلا دخأو رصم ىف ملعتا دومحم ىس نمكأ هوه ةلاجر اي دح

 ناك اذا نيفراع انحا ال -٠ رصم نم ةدحاو انل بيجي موقي

 ا ناعدج اد لمحتسم شم ىمد انأ 8 اهقفارم الاو ٠ اهزوحتم

 ىلع فاخني انحا ٠٠ هدك انمادق لصحت ىد تاجاحلا شحصي امو

 هركبو ٠٠ انرفك ىلع كحضتب اهلك ةيحانلا دالب نامز هد ٠*٠ انتانب

 ؟٠ ىوتف مكل اوفوشت ام ٠٠ ةلاجر اي هيا الاو ٠٠ اولوقيو انورياعي
 ىنيا ناك ول هد 5 سورحم اي داو اي قج كل : حوتف لاقو

 5 حيد هتحيد تنك . ىد ةلمعلا لمع

 شناكام لجارلا ٠٠ هوبآ ةبيش مرتحي ناك هويأ : لغرف لاقو
 تنب هل بيجي اهترخآو « رصم ىلع سولفلا هل تعبي ناشلع لكايب
 ش ؟ ٠٠ تيبلا ىف دعقت

 , ربصلاب مكاصوأ ىبنلا ٠٠ ةلاجر اي مكربص : ىلوتم مع لاقو .
 هر. ىاح ضرع تداولا نانز »+ ةماع نيفرام نشعادسل انحاو
 دومحم ىس مكاح وه ام ٠٠ هلك رسلا ىلع انل لوقي ردقي ىللا

 ٠٠ اديآ ةجاح هنع شيبخي ام

 ةروثلا ىلا وعدي هناك سورحم لاقو
 ةلاوق ةزياع شم ةلأسملا ٠*٠ ؟ ىنعي هيأ لوقياح ضوعو ب

 00 ٠ ههأ انمادق ىه ام ٠٠ ةلأجر اي

 مثا نظلا ضعب نا ٠٠ سورحم اي هيا ىرج : ىلوتم مع لاقو
 . !؟ ٠٠ اهزوجتم نكمي شم +٠

 | 1 : لغرف لاقو
 9 مهلك رصم تانيب ةسعان رفض هللاو ٠٠ همع تنب بدسيو

 ٠ ىاج ضؤوع نامز ٠٠ سب مكربص : ىلوتم مع لاقو
 2 هدك نيدعاق لضفن 58 ضوع شاج اه اذاو : سورحم لاقو

 ! ؟ ٠١ حاتفلا دبع مع بيطلا لجارلا تيب ىف ةرياد ةرخسملاو
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 * لامأ شاهللعشت ام ٠٠ سورحم اي داو اي دسنا : ىلوتم لاقو
 : الئاق درطتساو . ىلوتم مع مستيا مث

 اهوعقني « ركس سأر دّحاي ناشلع ىجيي مزال ضوع وه ام ب
 دويضي وف اخ“ هدانوميل اهل اولمعي الاو ٠*٠ رصم نه ىللا تسلل

 ٠٠0 صلاخ ةجنرف ىقب
 لورهي.٠ ضوع رهظ ىتح « همالك نم ىهتند ىلوتم مع دكي ملو

 نويعب ةعامجلا هتلبقتساو ٠٠ ةجذاس ةحرفي للهتم ههجوو , مهوحن
 عاما فقي. كاك اهو د مهيلا :للسو ىثح ٠ اهب ةئوعبتي اولظ٠ ةتمانض
 اعمق بذجو هدي دمو « ىلوتم مع ماق ىتح « ملكتي نأ لبقو ٠ ناكدلا
 هيا : الئاق ضوعل هلؤانو . ءاقرز ةقرو ىف افوفلم ركسلا نم
 ٠ ؟ ضوع اي رابخألا

 لبق ركسلا عمق .هلواني ىلوتم مع ىأر امدنع ضوع شهدي ملو
 هنئإبز بلاطم فرعي نأ ىلوتم مع نم دوعت هناكو ٠ هثم هبلطي نأ
 : ههجو ىطغت لازت ال هتحرفو لاقو ٠ هل اهونلعي نأ لبق

 ٠٠ ىلوتم ْمع اي نيز رامخألا

 : هتماستباب هوشري هناك ضوعل مستبي وهو ىلوتم مع لاقو
 ٠ ؟ رصم نم تج ىللا تسلا ٠٠ ىد تسلا ىقي نيمو

 ' : ةءارب ىف ضوع لاقو

 ةداهش هدخاو ٠٠ ةعماجلا ىف دومحتمم ىس ةليمز ىقبت  ىد
 ٠ ةنايع اهنا تعمس ام دعب دومحم مأ ىلع لطت ةياجو ٠* مامت هيز
 مهنا شبح ام دومحم ىس نا الول نيياج ةعماجلا عوتب لك ناك هد
 بحت اهلك رصم لصأ ىه ام ٠٠ مهسفن اوبعتيو « مهرطاخ اوفلكي
 ظ ؛ + نقلا ىف اناعم نيشياع اونوكي ام ىز هوفرعي كانه ىللا لك - ٠ دومحم ىس

 مهضعب نورظني لاجرلا ذخاو . ضوع نع نويعلا تلوحتو ١
 مع ىلا اوتفتلا مث , ةرخاس تاماستبا مههاقش ىلعو ؛ ضعب ىلا

 الا١



 نم قلطناو ٠ همكح نورظتني مهنأك هيلا نيعلطتم اولظو . ىلوتم
 !! ةييرغ : لوقي سورحم توص مهنيب

 تانب مهو ٠٠ ضوع .اي هللاو ةبيرغ : ءوده ىف ىلوتم مع لاقو
 ..0؟ مهدحول هدك ةلاجرلل اوجييب رصم

 : ضوع لاقو
 ٠ مامت لجازلا ىز ىنعي ٠٠ ةعماجلا ىف ةذيملت ىد كل لوقا اب
 5 خملا شلخدي ام مالك هد ىه أم : ةدح ىف سورحم لاقو

 دومحم دلب شم ىد ٠٠ هدك ىلع تكسن شردقن امه نامك انحاو

 ٠ ةهدحومل

 : لاق و ةدح ىف نهوع هيلا كفقلاو
 لياش تنك تنا ام ؟ ٠٠ سورحم اي هدك ىوق قومحم كلامو

 ٠ خابسلا رامح ىز اهينج ىشامو ةطنشلا اهل
 : :دردزي ههجو ادب دقو سورحم لاقو

 ٠ ؛ هيأ اهتياكح فوشأو ٠٠ اهتيم فرعأ زياع تنك انأ
 1 ٠٠ ةببهم ةياكحلا تيقل
 : هدسج لكب هيلا تفتلي وهو ضوع لاقو

 مانت ام . ةنومم تس ماقمو الاو ٠ ' سورحم اي كناسل مل

 © ه٠ كتبرت ىفاالا ةليللا
 : لاقو , ضوعو سورحم نيب فقوو ىلوتم مع اطخو

 ٠٠ هلك هد شلهتست ام ةياكحلا ٠٠ هوهو تنا هلو اي سب

 : سورحم لاقو

 دل ؟ هيا الاو ةلاجر شم انحا هوه ٠٠ ىازا شلهتست ام
 شانلام ٠٠ ؟ هيا الاو تانب شانلام +٠ ؟ هيا الاو ةيوح عاتلاع

 : ضوع لاقو
 ٠. مهيف كسفن شبسحت ام « ةلاجرلا ىلع ناك اذإ -

 دف



 : .جوتف لاقو
 ٠ ؟ ال الاو ًاهزوجتم هوه٠ ٠ هقرعن نيزياع ىللا انحا

 : لغرف لاقو
 1و رؤتما هوه ع+ هك اوي

 : ضوع لاقو
 اهنا مكل لوقا اب ٠*٠ ؟ تقولد زاوجلا ةريس باج ىللا هيا

 ٠ حيحص نيحالف امأ ٠٠ ؟ ىد هيا اهيف « همأ ىلع لطت ةياجو هتليمز

 ٠: ؟ ريتك مكادح دعقت احو : ىلوتم مع لاقو

 ْ ش : ضوع لاقو
 ؟ هيا مكدصق ٠٠ ةياكحلا هيا انومهفت اه ٠٠ لدلق الاو ريتك

 ٠ مكل تلق شم : سورحم لاقو

 : الئاق,ضوع ىلا تفتلا مك

 ىلع شردقن ام اننا ةياكحلا ٠*٠ ضرع اي ةياكحلا مهاف شم
 رخسمي حوري ٠٠ رخسمي زياع دومحم ىنس ناك اذا ٠٠ ىد ةرخسملا

 07 د فر تاه ليو لس اندلو .اقثإ +“ جفت ىف
 وهو . سورحم ىلع هسفنب ىقلأو ءاوهلا ىف ضوع زفقو

 : خرصي
 آي ٠ عياسم اي ؛ دابلا ةرع اي « يس ردت وعد

 1 !01+٠5 ةمولعف

 اودميأ امدنعو ٠١٠ امهندب قيرفتلا ىف مهلك لاجرلا طشنو
 ليسي مدلاو ؛ قزمت دق ضوع بابلج ناك ٠٠ رخآلا نع أامهدحأ
 ٠٠ سورحم هجو ىلع

 : دعتبي ىهو لاقو « ركسلا عمق ضوع لمحو
 5 اهلك ةيريدملا كيلع جرفال هللاو 06 كدروأل هللأ و اس

 ا#ع#جب# |
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 ةلكاغلا :ةكلم انين نشرألا قع ةيطرخ نيكناسولا قوه ةنينلاج
 ؟ ! ٠٠ ةليبن تس اي ةجاح شيتلك ام ىنعي : لاقو

 هع يسلا + + سال تلكأت هناك توام رق ةليش كلاقو
 : ىفخ مكهت ىف ةسعان تلاقو

 شبجعي ام ىحردد خيبط ىه ام ٠٠ .اهبحاع شم ىخيبط نكمي
 ٠٠ رصم تانب

 ٠ ةهربل اهتزيغ تيسن اهناك ٠ ةسعان هجو للهتو
 بضغي نأ فاخ هنأك لدع هنكلو * ٠ ملكتي نأ حاتفلا دبع مع مهو

 ْ + تك ووهساو يدع 0 ةفاكا ةرخ همكم قنا
 + ةتدعم نفاالأ تاب هناك“ ةجولا نقع لازي ال وعكس ا
 اهناك.: يهبط ىف موكملا :ماغطلا ىلا نطنتا# اهضارا تنحإ ةليتنو

 ٠٠ هنم برهت قيرط نع هيف ثحبت

 اهعباصأ دمتو « دهنتت مث « ةليبنو دومحم نيب اهينيع لقنت ةسعانو
 عاجتلا محل نم ىرخ؟:ةفطق :طقتلتو

 : مايقلاب مهي وهو حاتفلا دبع مع لاقو
 كنذا نع ++ ةيوش اهيلسأ < دومحم مأ عمم دعقأ موقأ امأ

 ٠*٠ ةليبث تس اي

 ةايوطلا هتماق اهينيعب قلستتر اهسأر عفرت ىهو ةليبذ تلاقو

 ا ل اهنأك

 ٠ ىمع اي لضفتا

 مش , ىمع ٠ ايب هيدانت اهعمسي ىهو حاتفلا دبع مع مستباو
 * جرش

 امهجتم لازي 3و « الئاق دومحم اهيلا تفتلاو
 9 ؟ ٠١ ىاش ىبرشت ىبحت

 ىثشو لسغا ةزياع انآ : لمسوتو فعض ىف ةليبن تلاقو

 اهعدي مل هنأل أطخأ هنأ فشتكا هناك , هينيع اهيلا دومحم عفرو

 1,<ىىء



 < ةلئاغ ةسمات: ىلا :تفتلا مك + اهلونسو نرمعب اهيجو لسف ىلا
 : + ايبقنو ليضع ةليلق خانشلع قيربالاو تشطقا ىتاهاع
 : ةسعان تلاقو

 : ةيديبعلا اياهم ليعك سلا نق يانا امك ني + يكاهم
 ٠ ةليمن ىلع ةريخأ ةرظن تقلطأ نأ دعب ٠ * تجرخو تماق مث

 سآرلا سكنم امهالك ٠٠ دومحمو ةليبن نيب تمص ةرتف ترمو
 : دهنتت اهناك ةليبن تلاق مث ٠٠ هجولا مهجتم امهالكو

 ٠ ةناطلغ انأ

 : هينعت ام الهاجتم اهدلا رظني ال ىهو دومحم لاقو
 - + هيل ةقاطلخ
 : اهببقلا عع نفسك هناك ةراوع ىف مسكتت ىشو قلاق
 تمام ناو عرق اهب كنلا ىلإ يهتم ناك م كيج ىللا ةفاطلطت

 ىتبحاص ٠٠ مهتاهمأب تانبلا اوفرعيب تقولد دالوالا لك ٠٠ حرفت اح

 دمعقت حورت تقب تيع ام مويو . همأي اهفرعو زيزع اهدخ .ةجيدخ
 شينفرعت ام تنا ىنعمشا ىسفنل لوقأ تدعق ٠٠ اودلا اهيدتو اهبنج

 كنا ىل ادهتاو ٠٠ اهبنج دعقأ شحورا ام هيل ايعت ام مويو ؟ كتمامب
 ةدعاق تس ىنعي ٠٠ ىنعي اهنأل ٠٠ اهنأل اهيب ىنفرعت كنا فوسكم

 شينمهي ام هنا كل تبثأ ناشلع ىجآ ىنا تررقو ٠*٠ نيحالفلا ىف
 +! ٠ تطلغ ىنا رهظي امنا +© ةحالق: شم.آلاو ةحالف كتدلاو تناك !ذا

 اهيلع ىقلي هناك فاج هتوصو لاقو . اهيلا هسأر دومحم عفرو
 1 : ايهسرد

 انه اذدياوع امنا ٠٠ ىماب كفرعأ ىناأ فوسكم شتنك ام انأ

 تناك اذا الا اندلب ىف ةدحاو مزعأ شردقا ام ٠*٠ رصم نع فلتخت

 نم دح ٠٠ اهوخأو اهوباآو ىه اهمزعا مزال اهتمزع اذاو ٠+ ىتبدرق
 ىف كتمزع تنك انبنج ىللا ةبزعلا بحاص نبا تنك ول ٠٠ اهتلاجر
 بحاص اوريتعيب نيحالفلا نال ٠ * ملكتا دح شناك اهو . ايارسلا

1/6 



 حالف ٠ * مهنم انأ امنا ٠٠ ئنات ملاع ٠٠ ىنات فنص هدالوأو ةدزعلا

 نم رتكاب ىل اوحمسي نكمم شمو ٠٠ مهيز شيعأ مزالو ٠٠ مهيز

 ٠٠١ ى “٠ مهسقتل هيب اوحمسيب ىللا
 قوبل لمدك” كيلا ا ايقلخمو نمكلتلا لست ةنجانا ,كلكذو

 از ينك دامو جالك نع و دك ورب دع

 ع ويرتلا .ثدكاو + نهرألا نلعب ةيكلفلا ةييعات سنظل
 :ماعطلا ةينيص المحتل ناتئثالا تمدقت مث ٠٠ هقوف هتعضوو دعسلا مأ
 -نافو افقاو دويكم ءاعن <

 * ةيوش ىحيرتستو كشو ىلسغت ام ةياغل كييسا امأ

 روح فوطت قيضلا نم ةباحسو « ةفقاو موقت ىهو ةليبن تلاقو
 كقول يمنع معرا مذال انك "اويكو

 : بابلا دنع فقاو وهو دومحم لاقو
 لا مم وعن سنا كو اق اعلا ب وو ات

 ٠ ماق رطق رخآ نوكي هيف ىعجرتو . ىسكات بيجي زكرملا دح تعبا ام
 ىلع ةدتسحلا "ليطح يلعب همسلا لا دعاك ىهو ةيضات كلاقو

 ىتقحل تنا ٠*٠ ! ةليبن تس اي اناعم نيمود ةدعاق تنا ىد ام : اهسار

 * ! ؟ ىحيرتست
 - رصم عجرأ مزال انأ : ةليبن تلاقو
 : اشهد دومحم لاقو

 ٠٠ ؟ ةرفاسم كنا , تيبلا ىف مكدنع نيفراع شم مه

 ٠ عجرا مزال سب ٠٠ نيفراع : تلاق

 : دئاعت الأ اهوجري هناك اهل مستبي ىهو دومحم لاقو

 ++ نطق لوا يدشات> ةيسلا ةركيد
 + فيش: قه. ةسمات تلاقو

 1 نكح توك انهما اهدي[: 8 ةلينكا تمانع يقله
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 "شيكتبجع ام انراد نكمي الاو ٠٠ نيتملك شانملكتا ام ىتح هسل انحا

 .٠٠ ندحالف انحا ام

 : نيحالفلا لك تهرك اهنأاك ضاعتما ىف ةليبت تلاقو
 كد ٠٠ |ديا +٠ سي ٠٠

 .: دومحم لاقز

 ٠*٠ ىرطاخ ناشلعو ٠٠ ةلينن اد ىقب ةسعان رطاخ ناشلع

 ٠١ تتكسو « ةليين تدهنتو

 ٠٠ ةفرغلا نم دومحم جرخو

 اهل تحتفو ةسعان اهتقبسو « ماعطلا ةينيص دعسلا مأ تلمحو
 ٠٠*2٠ دعسلا مأ تجرخو ٠٠ ةيناثلا بابلا ةفلض

 .تشطلا مامأ ضرألا ىلع ةصفرقم تسلجو . ةسعان تداعو

 ٠ ؟ ةليبن تسس اي كشو ىلسغت ىجيت : تلاقو « قيربالاو

 اهنكلو , ةسعانك ةصفرقم سلجت نأ تلواحو « ةليبن تمدقتو
 ٠١ عقتو ٠٠ اهنزاوت دقفت تداكو ٠٠ اهبوث قدضل ٠٠ عطتست مل
 ىف ءاملا اهل بصت ةسعان تأدبو ٠٠ اهيتبكر ىلع سلجت نأ تلضفف
 5٠٠١ اههجو ىلع ةليبن هشرتو . اهيفك

 : ءاملا بص ىف ةرمتسم ىهو ةسعان تلاقو
 ىسفن انأو نامز نم انأ هد ٠٠ ةليبن تس اي انيتفرش ىتنا هد

 نيولح ةعماجلا عوتب ىراتا هد « ةعماجلا عوتي نه ةدحاو فوشأ

 ٠ ىوق
 ٠٠ اههجو لسغب تلغاشت ٠٠ ةليبن درت ملو
 : لوقت ةسعان تداعو

 بيجي هدوب هد ٠*٠ ىوق كزعيب ىمع نبدأ دومحم نا نيابو
 ش ٠٠ كمادق هطحيو . دلبلا ىف ىللأ لك

 : ةفشنملاب اههجو ففجت ىهو ةليبن تلاقو
 ! ٠١ نامك ىتنا كزعيب هيلع نيابو
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 : اهيتنجو قوف شعترت اهشومرو' « جذاس ثبخب ةسعان تلاقو
 ٠٠ ضعبل نيبوطخم انحا ٠٠ ىكيلع شيبخ ام ىه اه

 « عزف ىف ةسعان ىلا ترظنو ٠ اههجو نع ةفشنملا ةليبذ تدعبأو
 ' : ثهلت اهنأك تلاقو

 ! ةجاح شيلاق ام. دومهم “+ ئازا نييوطخم ؟ ! نيتوطخم ب
 بلق ىلغ هتقلطأ ىذلا رجنخلاب تسحأ اهنأك ةسعان تلاقو

 : ةليبن
 ىوق بعص دومحم وه ام ٠٠ كنع ةجاح ىل لاق ناك ىنعيو

 لع ةياكالاز + ٠ ةليزقلاج لآ نطفي ىلط قدك قبيلتي اه هم
 ٠٠ اديأ : ىل لوقي ٠ * رصم تانب نم دح فرعي ناك اذا هلأسا ام

 : ةمهاس -ىهو تلاقو . ةسعان مالك ةليبن عمست ملو

 ٠٠ ؟ ىتما نم نيبوطخم
 : ةعرسب ةسعان تلاقو

 تيم انويأ تمام وبو -ع 3 ةيرككح اكو سملركا اعدم نه
 + نوجتكو ةزاهشلا دقلو نودسعاو ةياقكاد» ىمح اود يف قيما

 ؟ هيل شوتزوجتا ام ةداهشلا دخ وهآ : ةدح ىف ةليبن تلاقو

 ش 1 : اهددكت اهناك ةسعان تلاقو

 ىف فظوتي .هنا الا ةجاح نم ةفياخ شمو ٠٠ ةفيظولا هسل
 ام مويو ٠٠ رصم شيبحا ام انأ قحلل ىتيج ول ىلصأ ٠٠ رصم
 هلوطب راهن تلضفو ٠٠ ةديسلا حيرض دنع تهت ٠ ةريغص انأو اهتحزر

 رصم لزنأ فاخأ اناو اهموي نمو ٠٠ ىناقملام ايوبأ ةياغل ةهيات
 ٠٠ اهيف هوتأ نسحأ

 : ىكبت اهناك تفاش توص :ىف تلاقو ٠ اهباصعأ ةليبخ تطبضو
 . كوربه

 : ةتاميخ نق اهيل نغتت ىهو ةبصاخ تلاقو
 ٠ ؟ ةليبت تس اي نامك ةجاح ةزياع
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 : روتف ىف ةليبن تلاقو

 ريغا ناشلع , ىتعاتب ةطنشلا ىل ىتاه فورعم ىلمعا -

 رصنلا ةماستبا ٠ اهيتفش نيب ةريبك ةماستبا , ةسعان تلاقو

 رضاح ٠٠ تجرخو ٠*

 ةكيرألا ىلع تسلج ىتح « اهيمدقب تفحزو « ةليبن ترادتساو
 ةريبكلا ةذفانلا تحت ةردنملا ردص ىف ةعوضوملا « ىلوبماتسالا

 -ىشو ١ ٠ رودي اهيف ام لك ٠٠ راود اهيلق ىفو ٠٠ راود اهساأر ىفو
 له ٠٠ ؟ هتعمس ام ةقيقح له ٠٠ اهردص ىلع طغضي سوباكلاك

 وهو نينسلا هذه لك ٠٠ اهعدخي ناك له ٠٠ ؟ بطاخ دومحم,

 هنو ليكتمل -© يذاع ايد ناك حلا "ذهن لك 275 ابعد
 اهبح اهعفدو دومحم بحت تناك امبر ٠٠ اهيلع بذكت ةسعان تناك

 نأ ىنمتي هنأ اموي اهل لاق دومحم نكلو ٠٠ ؟ بذكلا ىلا اهتريغو

 : 0 ىوقاأو ىنغأ هناك هيلا رظنت هدلب نم ةحالف جوزتي
 نأ + لكيت" الا بينيت ميل < ؟ةنيبعاك قيمكم ناك لف

 تالا 1 ا ركسا دق اههجو نا ٠٠ رمهنت ال ىتح اهعومد مواقت

 , ةيوق ودبت نأ بجيو ٠٠ ءاملاب هتبطرو هتلسغ نأ دعب بعتلاو

 ىكبتل ىليل اهتخأ ىلا نحت ىهو ٠٠ ىكبت نأ ديرت اهنكلو ٠٠ ةقلطنم

 اهريرس ىلاو ٠٠ امهب ىمتحتل اهمأو , ىفيف ىلاو ٠٠ اهناضحأ ىف

 اهددعيو اهعقصيو دمحأ اهوخأ ىتأي نأ ىنمتت اهتا ٠٠ هيلع ىكبتل

 نع ةديعب ٠٠ ادج ةديعي * ٠ ةديعب اهنأ سحت ىهو ٠٠ تيبلا ىلا

 نكت مل ٠+ دومحم نع اضيأ ةديعيو ٠٠ اهتيب نع ةديعبو اهلهأ
 ىف ىهو هيلا برقأ تناك دقل ٠٠ نآلا هنع ىه امك ادبأ هنع ةديعب

 ٠ هتيرق ىف ىهو اهنم « رصم

 2 ةليبن اهنم اهتذّحأو ٠٠ اهتبيقح لمحت ةسعان تلخدو

 تداعتسا ةجهل ٠٠ ةرمآ ةجهل ىف تلاق مث « ةكيرالا قوف اهتعضوو
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 نع ٠*٠ موقلا ءالؤه نع اهعافترابو . اهتيندمي اهساسحا لك اهيف
 : نيحالفلا

 :© اعلا, نلقفا كلف نعد
 ةليبن نم اهتناكمب. ةأجف تسحأ اهنأك . اروف رمألا ةسعان تبلو
 * 2! ةديسلا نم

 نيتروهبم نينيعب ةسعان اهيف تلطاو ٠ ةيقحلا ةليبغ تحتفو

 ٠0 ٠ ناميلس زونك ىلا رظنلل بهاتت اهناك ٠ نيتعلطتم
 ىهو ةسعان تلاقو - ٠٠ اضيأ دوسأ ٠٠ رخآ ابوث ةليبن تجرخأو

 ٠٠ ؟ نيم ىلع دوسا ىسبلتن ىتنا : ةبيقحلا لخاد رظنت لازت ال

 ٠ ايوخأ ىلع : لاعت ىف ةليبن تلاقو
 ٠ اهيوث رارزأ كفت تادب مث
 « براشيا » تجرخأو ةديقحلا لخاد اهعباصأ ةسعان تدهو

 : ةلفط اهنأك ةحرف ىف تلاقو . رضخأ هنول
 1 قوق ولح مدل دنا 4 هلأ

 : ٠ ! هيدخ ٠٠ ىلضفتا : ةليبن تلاقو
 ٠٠ هفوشاي سب انأ ٠٠ ةليبت تس اي ىملست : ةسعان تلاقو

 ٠٠ رصم ةعاتب تاجاحلا ىلع جرفتاب
 ا ا اسم ا و يحتم

 ٠ اهمامأ اهيوث علخت نأ عيطتست ال اهنأو  اهنع ةبيرغ ةسعان
 نصت اهناكو ؛ اهاوتسم نم لقا لب ٠ بسحف اهنع ةبيرغ تسيل

 ٠ اهماما ىرعتت ناب اهيلع

 ل ل ا
 !٠020 كتبوطخ ةبسانمب ىنم ةيده ٠٠ هيدخ : لوقت ىهو

 تلاق مث . اهيلع تحلا ةليبن نكلو ؛ ضفرت نأ ةسعان تلواحو
 : ةرمآلا اهتجهل ىف اهل

 .؟ ؟ ىناتسف ريغا ام ةياغل , ةيوش ىنيبيست ٠٠ ل قلاع
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 اههجو ىلعو ٠٠ تجرخ مث ٠٠ ةشهدب ةسعان اهيلا ثرظنو

 ةليبن رس مهفت اهنأك « هلبأ ريبعت

 هفارطأ ىف عسوأ « هيسيلب » ابوث تدترا ٠٠ اهبوث ةليبن تريغو
 ٠ ةيرقلا ىلع فحزي ادب بورغلاو ٠٠ هيدترت تناك ىذلا بوثلا نم
 تادتئاعلا تاحالفلا, ءانغ تاوصأو ٠٠ قري ءاوهلاو ٠٠ تفخي ءوضلاو

 .ناك ٠٠ ةبهرلاب ةليبن تسحأو ٠٠ ديعب نم اهيلا ىتاي لقحلا نم
 ٠٠ نيزح ءوضلا ٠٠  نيزح بكوم ىف كرحتت تادب اهلك ةيرقلا

 .** نيزح ديعب نم ىتأي ىذلا ءانغلاو ٠٠ نيزح « هتقر ىف ميسنلاو

 , قثبنت نأ مهت اهعومدب تسحأو ٠٠ ةليبن ردص ىلع .فحزي نزحلاو

 نم ةفقاو تماقف ٠٠ اهمواقت نأ عيطتست نل اهناكو « اهينيع نم

 ىلع لطت تفقوؤ , ةردنملا باب تحتفو ٠٠ ةكيرالا ىلع اهتسلج

 ةماستبا مستباو اهيلا رظنو « ضوع اهمامأ نم رمو ٠٠ رادلا ءانف

 لكو دعسلا ماو ةسعان ترمو ٠٠ ىفتخاو ىطخلا عرسأ مث « ءاهلب

 يىبص رمو. ٠٠ ردانملا ىدحا ىف اتلخدو ٠ اسوناف لمحت امهنم

 ءاوهلاو ٠٠ ءام ءاعو اهسأر ىلع لمحت ةحالفو ٠٠ ىرجي «٠ ريغص
 ةياكح ىكحي ريضارصلا ريرصو ٠٠ رجشلا ناصغأ ىلع فزعي

 طقست عومدلا نم ةريبك تارطق توصك عدافضلا قيقنو «/ ىهتنت ال

 ش ش ٠٠ قيمع رّئِب ىف

 تءاجو ٠٠ فيرلاب ةحرف اهنأب اهسفن عنقتل مستبت نأ تلواحو

 ءوضلاك ٠٠ تقاهتملا ميسنلاك ٠٠ بورغلاك , ةنيزح اهتماستبا
 حرطلاك ٠٠ نيحالفلا داسجأ قزف ءاقرزلا بيلالجلاك ٠١ تفاخلا

 ٠١٠ اهيوثك ٠٠ تاحالفلا سوؤر قوف ءادوسلا

 ىف بخي ٠٠ اهوحن مدقتو . ةلباقملا ةردنملا نم دومحم جرخو
 عملي ٠ فدصلا رارزالا ىذ ططخملا ىريدصلاو  عساولا هبابلج

 ريغ رخآ صخش هنأ ٠٠ هفرعت ال اهنا اهيلا ليخو ٠٠ هردص قوف
 ىوتلملا قنعلا طابرو ٠ ةشمركملا ةلدبلا ىدتري ناك ىذلا بلاطلا
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 ٠٠ عماللا رفصالا ءاذحلاو « ةرابودلا ةلتفك
 : مسستبي وهو 2 دومحم لاقو

 ٠ ىردب مانتب اهلصأ +٠ ؟ مانت ام لبق ىمأ ىلع ىسمت ىجيق
 ٠ ٠ ملكتت نأ نود ةقفاوم اهسار ةليبن تزهو
 ىتلا ةكدلا بناجب عوضوملا دعقملا ٠٠ همأ ةرجح ىلا تلخدو

 ىلع ةشورفم ةريصح ىلع سلاج حاتقلا دبع. معو ++ اهيلع دقرت
 +٠ فاحل اهقوف دورفم « ضرأآلا

 بيحرتلا تاملك رركو « اهلوخدل افقاو حاتفلا دبع مع ماقو
 .-0-حرفت ملو « هعمست ىهو . ةرملا هذه قياضتت ملو ٠> اهب
 ىلع تسلجو ٠٠ هيدؤي نأ بجي اهوحن ابجاو ىدؤي هنأ تدقتعا
 عضب ةضيرملا مألا عم تلدابتو ٠٠ اهناكم نآلا فرعت اهنا ٠٠ دعقملا
 ٠٠ ةبيرغ اهنا ٠٠ دادزي ةبيرغ اهنأب اهساسحاو ٠٠ ةقزمم تاملك
 .0 العف ةميتي اهنأ تفشتكاو ٠٠ ةميتي اهنا ٠٠ ةبيرغ نم رثكأ
 تام اهابأ نأل , ملالاك نزحب تسحأو ٠٠ تام. دق اهابأ نأو
 ٠ ءاكبلا نم هقح هفوت مل اهنأكو ٠١ مويلا الا هتوم فشتكت مل اهناك

 . اهنع هفري نأ لواحي « رادجلا ىلع ادنتسم فقاو دومحمو
 ٠. هيبأو , همأ عم تابعادملا لعتفيو ٠ افيفخ اثيدح اهثدحي نأو
 .اهناب اهساسحا هيزيو ٠٠ ةبرقلاب اهسإسحا ديزي هثيدح نكلو
 عيطتست ال اهنا ٠٠ نوقيطي ال ام مهتفلكو , سانلا ءالؤه ىلع تلقثا
 ةرهاقلا ىف هب سحت تناك امك « هلهأ نيب وهو دومحمب سحت نأ

 ٠**. هدحو وهو

 ءئابطب هتفرعمب ىهابتي وهو . اكحاض حاتفلا دبع مع لاقو

 5 انراد ىلع اهجرفتو_ةليبن تس دخات دومحم أي موقت .ام

 تس اي رامح ىبكرت ىبحت الاو ٠١ طيفلا ىف ةيؤش: اوشمتت الأو
 ٠٠ رنيمحلا اوبكري اوبحي اندالب اوجييب امل رصم تانب وه ام ؟ ةليبن

 م١



 هاري وهو ةرملا هذه هيبأ نم بضغي مل ٠٠ دومحم ضرتعي ملو
 هنآل امير ٠٠ مهسنج نم ىقرأ رخآ سنج نم .اهنأك ةليبن لماعي
 : مستبي وهو لاقو ٠٠ اهنع هفري ام ىلا العف ةجاتحم ةليبن نأب سحأ

 انا + ةسوماعلا بطعم. .دعملا ما نامز»"+ ةليش اين ىلامتتد
 ٍْ :5 +30 لاو ىيلحت .لفرعت اح كونا

 انام زاقحلا ك + ناذلا ءافق نتا اهرخو + ةليض دقه كباقز
 نه اهالظف ةليبت: تارو» يلفتادلا ءانفلا 2 تكا ءاثف يلا هنخ الخد
 ىلع هضعب فتلي ادب دقو نانئمطا ىف حرمد « طبلاو نوآلاو جاجدلا
 ءانفلا نم نر ىف يعسلا ءاو 5+ ليللا ةيحارت ا ناوعتنا نفع
 جرفتت تفقوو ٠٠ اهبلحت ةسوماج مادقأ نيب ةصفرقم ةسلاج
 ٠ عيطتست ال اهنا ٠٠ ال ٠٠ اهناكم اهسفن روصتت ىهو ' اهيلع

 : اكحاض دومحم لاقو

 ٠٠ كلادب بلحت ةليبن تس ىلخ ٠٠ دعسلا مأ اي ىموق

  ىضرتال اهناك اهيتفش ثطمو « ةليبن ىلاو هيلا دعسلا مأ ترظنو
 ةليش تسقي +٠ "ةفاكف مضوم هراصعا نا + اهيلمع ىلع ءاذتغالاب
 ٠ دومحم اي شالب : تلاقو , ةفيعض ةماستبا

 : كحضي لازي ال وهو دومحم لاقو
 ٠ ؟ ال الاو بلحت بادآلا ةيلك فوشن مزال ٠٠ لاو ال
 نأ لواحت اهناك تمدقأ مث ٠ اليلق ةليبت ةماستبا تعستاو

 مادقأ نيد ٠ ضرالا ىلع ةصفرقم تسلجو ٠٠ اهسفن نع هفرت
 + ايمادقاب ةيومافلا اهتيفرت نا تفاح ++ كفاجو +3 ةيرماجلا

 , ةسوماجلا ىدث نم اهب برتقت تداك امو « ةددرتم ادي تدمهو

 ٠ :ةقدع ةسفر ةيفلكلا اهلجرب تسقزو « ةنيوماحلا ١ تلقح نكح
 بة رويس اهتسافناو اهينيع ىف فوكلا و. ةاورلا نلا ةلذؤن ترفقو

 ه0 ةريبك ةكحض دومحم كحضو

 نطاكك تلق مك مج ةيفاتتم ةفاسنا نفسبلا ١81 كسقباو

 ؟م١ا



 ضفرت اهنأل اهركشت اهناك نانح ةرظن اهيلا رظنت ىهو ةسوماجلا
 : ةبيرغ دي اهيدث ىلا دتمت نأ

 ىكاعم رزهت ةزياع رصم نم ةفيض ىد « ةولح اي شيفاختام
 ء00 !! ةيوش

 قى + نمك نق : سلا مآ ىلا مك مودع ىلا ةقيش ترطتو
 + ةيمقؤفو نيليك تناصر ++ انها دمك ىف ةسوداجلا ىفآ كرف

 ىف ةريرعشق ترسف ٠ ةسوماجلا ىدثب تكسمأو ةددرتمه ادي تدمو
 ةعطق ٠٠ ىحلا محللا نم ةعطقب تكسمأ اهنأ تسحأ ٠٠ هلك اهندب

 ءاهباصعأ ىلع تطغض مث ٠٠ ةعرسب اهدي تبذجو ٠٠ ةززقم ةجزل
 هيلع تطغضو «, ةسوماجلا ىدثب تكسمأو ةيناث ةرم اهدي تدمو

 ٠ دعسلا مأ ىدي نيب نم قلطني ناك امك نبللا هنم قلطني ملف ٠٠
 سملت ةييرغ ديب تسحأ دقو ةليبن ةيحان اهسأر ةسوماجلا تكرحو
 + ةهرقتعت ايداك ةيدع كتعاشألا مع +« اهيش

 21 انف بيلخ ةذ 26 تنم اء ةذك نكعا# ةعرق ةعسلا مآ تلاقو

 ىدشلا قوف اهتبحسو اهدي تدمو ةليبن بناجب تسلج مث
 ++ خيللا ةثم قلظتاف نماغلا

 : تلاقو ٠ ةفقاو ةليبن تماقو

 + ةسوفاج بلحن فرعي ةسفت بااقآلا ةيلك نوقع لور هكا
 0 دومحم كحضو

 ٠٠ اهبلق ىف اهتكحضب سحت نأ نود ةليبن تكحضو
 ةسلاج ةارما تأرو ++ نرفلا ةعاق ىلا دومحم عم تلخدو

 ىقلت ٠ نرفلا ةهوق ماما ةسلاج ةسعانو . نيجعلا صارقا عطقت
 « ةريستنم ةدبف اههجو.ىلع طا .تسكتنا قو.. خيجملا عققي اهنق
 اهناك تسحأ ٠٠ ةريفغلاب ةليبن تسحاو ٠-* اعئار 2 اليمج . اعمال

 ٠ اهناكم نوكت نأ عيطتست الو هتلطب دسحت امليف دهاشت
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 نكست ناقل لكو نب ةكساخ كلامو + ةهاخ هيلا :تدقتلاو
 : نقيببلأ ايتانننأ قوق

 يقشر كلا نمر نييكاااس 14+ ةغاققا كفرت 122 ليسو الفلاح
 ٠٠ ؟ نرفلا ىف

 ٠ ةركشتم ٠*٠ ال : دورب ىف ةليبن تلاقو

 نأ تيشخ ٠*٠ تضفر اهنكلو « اهيلع حلي نأ دومحم لواحو
 ٠ , ةعاقلا » نم دومحم عم تجرخو ٠١٠ ةسعان مامأ اهتييخ ىدبت

 اهيش كلباقاب ىللا ةتحلا ىكيروأ امل ىقب ىلاعت : دومحم لاقو
 دنتسم ىبْشخ ملس ىلا « اهدي نم اهبذج مث * * ئنيشحوت ام لك
 ٠٠ دعصت نأ اهيلع راشأو -٠ رادجلا ىلع

 ٠٠ سب ىعلطا : الئاق دومحم اهثحو « ةليبن تددرتو

 احيصأو ٠٠ اهءارو دعصي دومحمو ٠ ىبشخلا ملسلا تدعصو
 ةطسينملا لوقحلا قوف اهينيعب ةليبن تفاطو ٠٠ رادلا حطس قوف
 عومدلا نم ةريبك تارطق تاوصأ اهناك عدافضلا قيقنو ٠٠ اهمامأ
 اههجو بطريو : اهرعش بعادي ميسنلاو ٠> ةقيمع رند ىف طقست

 ٠٠ نزحلل مالستسا ٠٠ نيذل مالستساب تسحاو ٠٠
 رادلا حطس قوف ةينبم ةريغص ةفرغ ىلا دومحم راشأو

 : : لاقو ٠ شقلاب طولخملا نيطلاب
 انه علطاب ىنيشحوتب ام لكو ٠٠ دعقملا اهومسيب اندنع ىد

 مايا ٠٠ ةولحلا انمايأ ىف زكفأ ٠٠ ىكيف زكفأ دغقملا ىف دعقاو
 ضيبالا بللا زقزقنو شينروكلا ىلع ىشمتنب انك اه مايأو ٠*٠ ةيلكلا
 ' ٠٠ عيسلل داق. لضفاو

 ؟ ىف ركفت كبيستب ةسعانو : مكهت ىف ةليبن تلاقو
 ؟ ! ةسعان اهلام !! ةسعان : اشهد دومحم لاقو

 ىلايت ال اهناك ىدبت نأ لواحت ىهو ةليبن تلاقو
 ٠٠ ؟ نيبوطخم شم متنا
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 ىلا رظني ىهو ضيفخ توص ىف لاق مث « ةقرب دومحم تكسو
 ٠*٠ نيبوطخم شم ٠١٠ ال : ضرآلا

 : عادخلاو بذكلاب همهتت اهنأك ةدج ىف ةلدبن تلاقو

 ٠٠ نيبوطخم مكنا لوقتي هيه

 بطجح نم ادوع طقتلاو ىنحنا مث ٠١ تكسي دومحم داعو
 : لاق مث هيدي نيب اريغص اعطق هرسكي ذخأو ..نطقلا

 انك امل هد مالكلا ٠٠ زوجتن اننإ اهوبأ عم قفتا ايوبآ ناك
 اهزوجتياح ىللا , اهزوجتا شردقا ام تقولد امنا ٠ نيريغص

 ٠*٠ سورحم

 : كشلاب ةئيلم تارظن هيلا رظنت ىهو ةليبن تلاقو
 ٠ ! كبحتي ىد ٠٠ ؟ هيل شاهزوجتت ام تناو
 لاي :لهشت ةيضنق. ىف سفح :نمت :عفادين هناك لاق
 انأ ٠٠ اهزوجتا شردقا ام امنا ٠٠ ىنبحتب اهنا فراع

 ٠ اهلقع نع دعب ىلقع ٠٠ تملعتا ام موي :نم ىوق اهنع تدعب
 تكي انهفا“ الا انعمجت كقب ةعام نفاع ٠ :اهبلخ نه دمي ييلقوت
 ٠ اهاعم شيعأ شردقا أه ٠٠ اهاعم مهافتا شردقا ام "٠٠ ىمع
 ؟ ! ٠١ بتكت الو ارقت شفرعت ام ىد ٠*٠ ليحتسم ٠٠ نكمم شم

 : اهينيع ىف لازت ال كشلا تارظنو ةليبن تلاقو
 ش ٠٠ ؟ هيل هدك اهل شتلق امو
 لوداو 5: تفك# بقال نكساح ١+ ايل "قرقا اه شم: لاق

 ٠ سورحم اهوزوجي هيف مهل لوقأ « باوج كانه نم ثعباو 2« رصم
 ٠. ةهرب تكسو

 ٠ ةليبن هعم تتكسو

 نيني مو: الئاق درطتسا مث
 بيرغ تيقب ىنا سساح اناو ةعماجلا تلخد ام موي نم انأ

 الو. مهمهفأ رداق شم ٠٠ ىلهأ عم شيعأ رداق شم ٠*٠ اندلب نع

 ادا



 بيرغ نكل .+ ٠ -سيو اندلب ىف بيرغ شمو ٠٠ ىنومهفي نيرداق مه
 سحاب اندلب ىقو ٠٠ حالق ىتأ سحاب رصم ىف ٠+ هضرب رصم ىف
 نكمي ٠٠ هدك ىيز :اوملعتيب ىللا نيحالفلا لك ٠٠ رصم نم ىنأ
 نكميو ** ارزو الاو « نيسدنهم الاو ٠ ةرتاكد اوقبيو ١ !وحجني
 ٠٠ ةيرفلاب نيساح مهرمع لوط اولضقي امنا ++ ايروأ اورفاسي
 ٠ مهدلب ىقو , رصم ىف ٠٠ ةبرغلاب اوسحي اوحوري ام حرطم
 نيحالفلا نم اوزوجتا ىلو , مهتشيع ىف اوبعتي رصم نم اوزوجتا ول
 ىقبي ىللا ٠٠ نيدلوم مهومسيب ىللا سائلا فنص ةفراع +٠ اوبعتي
 ىزيلجنا الو « ىدنه ال هوه علطيو « ةيزيلجنا همأو « ىدنه هوبأ

 ىه الو «٠ فيرلا لهأ نم ىه ال ٠ هدك ىقبي ملعتيب امل حالفلا ىهأ ٠٠
 ٠ ةنيدملا لهأ نم

 : اهبلق سمي ادب نانحلا نم جيرو ةليبن تلاقو
 ٠ لوقعم شم

 ريغي ناشلع حالفلا- ٠ هيب سساح انا ىللا هان :' ةعرسب لاق

 سناسيللا دخايو ملعتي هنا هيلع ةيافك شم « هتيلقع ريغيو « هديلاقت
 ناشلع نيليج الاو ليج هيلع نمي مزال هدك دعبو ٠٠ هتافرصت ىفو هديلاقت ىف قلقلا ٠٠ ىسفنلا قلقلا ةلحرم ىف رمي ملعتي ام بعب ٠ ٠

 . ٠٠ نيرقتسم اوقبي ىللا مه ملعتملا حالفلا دالوأ ىنعي ٠ رقتسي
 ٠٠0 فيرلا ددلاقت ىف رقتسم هوبآو ٠٠ ةنيدملا ديلاقت ىف نيرقتسم
 ' ناريح هرمع لوط لضفي ٠ ٠ انه الو انه رقتسي ردقي ال هوه امنا

 ٠. ؟ هيا ةسعان بنذو : تركذتو تداع اهناكو تلاق
 سعتاو اهسعتا اح اهتزوجتا ول ٠٠ ىبنذ الو اهبنذ ال : لاق

 تزوجتا ول امنا ٠*٠ ةسيعت اهرمع لوط لضفتو ٠> اهتشيع
 شيعت نيدعيو « ىئاسنت ام ةياغل ةيوش لوالا يعتت نكمي , سورحم
 ٠٠ ةديعس

 : نانح ىف لاقو 3 اهديب كسمأو 0 اهنم برتقاو
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 ٠ ؟ دلبلا ىف انيلع هيا اولوقيب ىفرعت

 اهدرتسيل ةصرف هيطعت اهناك اهدي هل كرتت ىهو تلاق
 ++ هنا 'اولوقيس
 : امستبم لاق

 ىردقت كنا. نيقدصنف شم مهلصأ ٠٠ نيزوجتم اننا اولوقدب

 ش ٠ ىتارم ىتنك اذا الا / انتيب ىلخدتو ىنيروزت ىجيت

 2 سومانلا تاعسل ناكم .اهقاس تشرهو اهرفاظأ ةليبن تدمو

 ٠ ؟ هيا مهل. تلقو : ةمستبم تلاقو اهسأر تعفر مث

 ىف تدعق ىل امنا ٠٠ نيزوجتم شم ٠٠ ال : مهل تلق : لاق

 انوبرضيو « انيلع اوعلطي الاو ٠٠ .نوجتن مزال ىقبي موي ماك دلبلا
 ٠ ي ةدراهنلا ضوع اوبرض لود ٠*

 : ةخراص تلاقو «٠ هدي نم اهدي تدش ةاجفو

 كتعمس رطاخ ناشلع كزوجتا ىضرأ ىنا ركاف كترضح -

 نيحالف ةدوش رطاخ ناشلع كزوجتا ٠٠ دلبلا ىف كتليع ةعمسو
 اذاو ٠٠ كيف ةشوشغم تنك انأ ٠٠ نابج تنا ٠٠ كويرضيل فياخ

 ٠ سيوك كافراع شتنك ام ىنألف كزوجتأ ىنا هدك لبق تركف تنك

 ٠ ةسعان زوجتت هتياغ تنا ٠٠ كزوجتا ىضرأ ىنا ركتفت ىعوا

 ٠١٠ ملسلا ةيحان ترج مث
 ٠٠ ةليبن ٠٠ ةليبن : اهءارو خرصو

 درطتساف ٠٠ ةقشم ىف ملسلا لزنت تادبو ٠+ هيلا تفتلت ملو

 ٠٠ ٠ ةلزان ىتناو ىبساح

 اهءارو ىهو ٠٠ ءانفلا ىف ترجو ٠٠ اهءارو لزنو ٠٠ تلزنو

 ترظنو . ةسوماجلا مادقا نيب نم اهسار دعسلا مأ تعفرو ٠٠
 تذخاو ٠ نرفلا ةعاق باب نم ةسعان تلطأو ٠٠ ةشهد ىف امهيلا
 ٠٠ ةريفلا نم ءارفص ةباحس ىف قراغ اههجوو امهعبتت

 « هاطخ ىف لدتعاف , هلها طسو ىف حبصأ هنأ ىلا دومحم هبنتو

 امم



 ءانفلا تزاتجا ٠٠ ىرجت لازت ال ةليبنو ايعدبط ودب نأ لواحو
 تكرت ىتلا ةردنملا ىلا تلخد مث “٠ ىجراخلا ءانفلا مث ٠ ىلخادلا
 ٠ ةكيرالا ىلع تسلجو ٠٠ بابلا اهءارو تقلغأو '/ اهتبيقح اهيف
 ٠٠ رانلا سافنأ اهنأك زكت اهسافنأو ٠٠ خافنلاك جدهتي اهردصو
 بجي ال ”** ال ٠٠ ىكبتس اهنأ ملعت اهنا ٠٠ ىكبت نأ كشوت ىهو
 ٠.٠ عطتست ملل اهنكلو ٠٠ اهعومد مواقت نأ بجي ٠٠ ىكيبت نأ
 1 ٠٠ عغومدلا ترمهناو

 ٠٠ اهعومد تفقوأو اهتدارا لك تعمجتسا ٠٠ اليوط كبت ملو
 تذخأو « ةريغصلا .اهتآرم تجرخاو اهتبيقح تحتفو تماق مث
 ىلع سلجت تداع مث ٠٠ اهرعش تواسو ٠٠. عومدلا راثآ حسمت
 ٠ رودي اهبلقو "٠ رودي اهلقعو ٠٠ ةمجاو ٠٠ ةتماص ٠٠ ةكيرالا

 -لضفتا : ضيفخ توص ىف تباجاو « بابلا ىلع ارقن تعمسو

 : ةددرتم ةماستيا اهيتقش ىلعو تلاقو ةسعان تلخدو
 + لف تنم ان اننا سجن نهج“
 ل ا و يل

 ٠٠ ىشعتأ

 ةلماع انآ هد ٠٠ ةليبن تس اي مالك همسا هدو : ةسعان تلاقو
 ٠٠ نيتخرف ةرمحمو « نبللاب قاقر ةينيص كل

 ::رارصا ىف ةليبن تلاقو

 ++ ضمنا لشرذفا انسب ١- ةركقتم د
 : اهمامأ نم تبحسنا مث ٠ اهيلع حلت نأ ةسعان تلواحؤ

 : احئاص حاتفلا دبع مع ءاج ىتح ٠ بحسنت تداك امو
 ٠٠ اشع ريغ نم ماني دح ٠٠ ةليبن تس اي هد مالكلا هيا

 ٠٠0 شيشعتت الو انراد ىف ىقبت ٠ هضرب ىجيت ىدو

 .تفتلاو « جاتفلا دبع مع عانقا ىف ةليبن رارصا لك حلفي ملو
 ٠٠ ةسعان اي انه اشعلا ةينيص ىتاه : الئاق ةسعان ىلا
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 نوطتساو ةليدك يلا كققلا نك
 طغزت تلضف تناك + اهتحص ىف دومحم مأ تناك ىل ىد

 ىد ٠٠ ىنات فنص اهخيبط .لصأ ٠٠ اسملل حبصلا نم ىكيف

 هيبلاو ٠٠ تتلشملا دومحم مأ ريطف نع ملكتتي تناك اهلك ةيريدملا
 ٠٠ اهديا نم الا ةريطفلا. شلكيام تقولد ةياغل ةبزعلا- بحاص

 0 58 ءاشعلا ةينيص تعضوو

 نمو: ٠ او سلجتل ضرالا قوف نيتداسو ةليبنل اوعضوو
 عيمجلاو ٠٠ ةسعانو , دومحمو « حاتفلا دبع مع سلجي اهلوح
 لشفو ٠٠ اهلايخ ىف ةليبن لشف ٠٠ لشفلا ةنحم مههوجو ولعت
 رس مهف ىف حاتفلا دبع مع لشفو ٠٠ ةليبن ةهجاوم ىف دومحم
 ىهو ةسعان لشفو 2 اهئاضراو اهماركا ىف .هلشفو . ةليبن ةرايز

 ٠٠ نيزحلا ءاشعلا ىهتناو.
 ءاشلا ةكيم ليحتل ةسحأت تماقو +: :هةكفؤز: ىلا تالا ناعاو

 ىلا جورخلا ىلا ةليبن وعدد نأ دومحم لواحو ٠٠ جراخلا ىلا
 اهلدابيل اهعم سلجي نأ لواحو ٠٠ تضفر اهنكلو ٠٠ رادلا ةقيدح
 لواح اذا ههجو ىف قاطنت ىكل زفحت اهلكو ٠٠ تبأتف ٠٠ ثيدحلا
 ٠٠ لايخلا ةحيبذ ٠٠ ةانضم ٠٠ ةبعت ىهو ٠٠ اهدلا ددوتي نأ
 ا | مونلا الا اهذقني نل ٠٠ مانت نأ ديرت

 نيتقصتلم نيتكد ٠+ ةيرحبلا ةردنملا ىف اشارف اهل !ودعأو

 ٠٠ ةيرقلا ىف ةديدج سورع نم اهوضرتقا مهلعل ٠٠ ةبترم امهقوف
 ةحئار هنم حوفت افاحلو ٠٠ م يع قوف اوعضوو

 ٠ نيكهنملا نيحالفلا نم لماك ليج مون

 دوق افلم ةيقي »قلع «اةفرقلا سفن ىف ةدعات ايهم تعاكو

 ٠ ةردنملا ضرا شرفي ىذلا ريصحلا

 نطيمت ةليبح اقرت نأ ىلا ةردنملا نم جرخت نأ ةسعان تدمعتو
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 ٠ مامكألا ليوطلا ,' ردصلا .لوفقملا فوصلا صينقلا ٠٠ مونلا
 ضمغت نأ تمهو اهشارف ىف ةليبن تدقر نأ دعب الا ةسعان دعت ملو
 ىفطا ىبحت : تفاخ توص ىف تلاقو ٠٠ اهيلا مونلا ىعدتل اهدنيغ
 ٠٠ هيطوأ الاو « ةليبن تس اي سونافلا

 هيطو : اهيلا نظنت نأ نود ةليبن تلاقو
 اهناك . ةحلاكلا ناردجلا قوف تفاخلا سونافلا اهسكعي تالايخو ٠ ةردنملا لمشي ليقث نوكسو ٠ ضرأآلا ىلع ةسعان تدقرو

 ٠. اهدسج نم ةعطق لك ىف ةليبن عسلي سومانلاو ٠ ٠ ةنيزح تاهآ
 ٠. قرعلا نم رحب ىف هبيذيو اهندب بهلي فوصلا صيمقلاو

 ٠ ةليبن تس ٠*٠ ةليبن تس : . اتفاخ ةسعان توص عقتراو
 : ش١ ٠ ! ىتمن ىتنا

 ههاأإلا لد : اهرفاظاأب سومانلا تاعسل قحالت ىهو . فافج ىف ةليبن تلاقو
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 : اهبلق محل نم اهتاملك عزنت اهناك لوقت ةسعان تداعو
 ! ىنع دومحم ىتملك ىتنا

 ٠. ال : تلاق مث ةهرب ةليبن تتكسو
 : لمألا لوستت اهناك ٠٠ اهيلا لسوتت اهناك ةسعان تلاقو

 ؟ ىنع ةجاح شلاق ام وهو
 ال : اهمحرت اهناأك ةليبن تلاقو
 ةليبن تسحأو +: اهسافناب اهبلق فذقنت اهناك « ةسعان .تدهتتو

 ."ىكبت نأ بجي ال ٠٠ ال ٠٠ اهعم ىكبتو اهردص ىلا اهمضتو . اهبناجب دقرتو اهيلا لزنت نأ ديرت ٠٠ اهعم دهنتت نأ دورت اهنا
 اهقرع فزنتسي فوصلا صيمقلاو ٠ ٠ ناردجلا قوف ةنيزحلا هتالايخ قلطي تفاخلا سونافلاو ٠٠ ةسعان مامأ اهبلق ىرعت نأ بجي ال
 ٠ سومانلا تقلخ اذامل ٠ بر اي ٠٠ سومانلاو *' اهندب ىوكيو
 ةحنجأ ىلع دعتبي ىتح اهنوفج سمي داكي ال ٠٠ اهيلع للدتي مونلاو
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 نم بصع لكب سحت اهنا ٠٠ اهباصعأ قزمي-بعتلاو ٠٠ سومانلا
 لوال ٠٠ ءادوس تايركذو ٠٠ حيسيو 2 ددمتيو . ىولتي اهباصعأ
 0 عم اهبح مايأ ىتح ٠٠ داوس الا اهيف سيلو اهتايح ىرت ةرما
 ٠ محفقلا نم اعطق تحيصأو تقرتحا اهناك ٠٠ ءادوس تحيسصاأ

 . ماي ةعضي ةيرقلا ىف تيقب دل ٠ ةريخألا هتاملك اهينذأ ىف تنرو

 اهتماركب :تسحاأو ٠٠ نيحالفلا نم افوخ 2 اهجوزتب نأ رطضيسف
 ٠ صف ءاخاقناو + ةلهأل -ءانهرا الا -اهجوزتي نإ هكألا "+ وكت
 هجوزتتو ىقبت ال اذامل نكلو ٠٠ دحلا اذه ىلا نابج هنأ دقتعت نكت مل
 , ةرم فلأ ٠٠ ال ٠٠ جاوزلل ةديحولا ةليسولا ىه هذه تماد ام

 ىنمتت تناك دقل ٠٠ ناسنالا اذه جاوز ىف ادبأ ركفت مل اهنا ٠٠ ال
 ةايحلاب ءىلم بادآلا ةيلك ىف ريقف بلاط ٠ رخآ ناسنا جاوز
 لمتحت نأ عيطتست اهنا ٠٠ سومانلاو *٠ و ٠٠ حافكلايو لمالابو
 نقي لي [يههبب .نصتمو ال ن1 “٠ .سوماكتلا اذه 31 عيش لك
 ادد كك نا + رمت لا ليرع "© نيكش اهخا ١ "اهياسطعا
 ٠٠ ءارعلا ىف ىرجتو , فوصلا

 ٠ ماتت نأ ديرتو
 ٠١ منت ملو

 تذخأو ٠ ةسئاي ٠ ةكهنم « ةبعت ركابلا ءابيعلا نق يجو
 ََش ةريخألا لوصفلا ارقت اهناك . رادلا لخاد ةايحلا ىلا رظنت
 1 ٠٠ اهتءارق اهتكهنأ ةنيدزح ةصق

 نل اهنا ٠٠ ترصأ اهنكلو ٠٠ اهرفس لجؤي نأ دومحم لواحو
 ٠. زكرملا ىلا اهلمحتس ىتلا ةرايسلاب اهل اوتاي نأ ىلا ىتح رظتنت
 ٠٠ ارامح ةبكار كانه ىلا بهذتس

 اهينيع. ىف رظنت نآ عيطتست ال ىهو دومحم أ تحفاصو
 : ةبيطلا مالا تلاقو

 ىدوب ناك ٠ ل ا د هكون كك ان كلا وج

 بجاولاب موقاأ ناشلع ىتحصب نوكأ
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 : الئاق اهحفاصي ىهو حاتفلا دبع مع اهمامآ ىنحناو
 اناعم ىدعقت ىتنك شم +٠ ةليبن تس اي مالك همسأ هد هأب

 ٠٠ ىكيب حرفتو كمركن شانقحلام انحا هد ٠٠ نيمود

 نأ اهينيعب اهيلا لسوتت ٠٠ ةتماص ةرظن .ةسعان اهيلا ترظنو
 ٠٠ لمألا اهنم لوستتو ٠٠ دومحم اهل كرتت

 بكري ضوعو ٠٠١ ايناث ارامح دومحم بكرو ٠٠ ارامح تبكرو
 ىف ريسي بكؤملا جرخو ٠٠ ةليبن' ةبيقح همامأ لمحيو خابسلا رامح
 نههوجو نيرادي ءاسنلاو ٠٠ هب نوطيحد ةيبصلاو ٠٠ ةيرقلا ةقزأ
 حيصي ضوعو ٠*٠ ملطت ىف نقلحبيو ٠ ءادوسلا حرطلا .فارطاب
 : :ةيبصلا ىف

 ٠ ! ةجرف ىه ٠* هوهو تنأ داو اي كلاحل حورت ام

 مع دمو ٠** دمكو ظيغ ىف بكوملا ىلا رظني فقاو سورحمو
 : هلوح نمل سمهو هناكد لخاد نم هقنع' ىلوتم

 ٠ ةلاجر اي رس اهيف ئد شترمعام ةياكحلا ىنعي

 ىلع ٠٠ ءىش ال ىلع ناتزكرم اهانيع ٠٠ اهلوح رظنت ال ةليبنو
 جرخ مث ٠٠ هلهأ مامأ لجخ هنأك سأرلا سكنم دومحمو ٠٠ غارفلا

 ىخريو اههجو بطري حابصلا ءاوه اددو ٠٠ لوقحلا ىلا بكوملا
 ٠٠ غارفلا ىلا ٠٠ ءىش ال ىلا رظنت لازت ال اهنكلو ٠٠ اهيباصعأ

 ٠ نيموي دعب رصم ىف نوكاح انأ : دومحم لاقو
 ٠ هيلع درت ملو

 رظند فيصرلا ىلع اققاو دومحم لظ 2 راطقلا تبكر امدنعو
 : سمه مث *٠ تمص ىف اهيلا

 ٠ ! فسآ انأ ل

 ٠٠ راطقلا قلطناو
 ٠٠ اهعومد تقلطناو
 ٠٠ لشفلا عومد

١ 
 ( ؟ يي  سمشلا ءىفطت ال )
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 ىلا ةليبن تلصو .امدنع ةرشع ةيناثلا تدراق دق ةعاسلا تناك
 ةرجألا ةرايسلا نم تلزنو ٠٠ ديدشخالا عراش ىف ةلئاعلا تيب
 اهليقتسي باوبلا هللا دبع مع ماقو ** ع عومدلا امهتلدد دق اهانيعو

 جرخي نمو لخدي نمب اريثك متهي دعي ملل هنأ ٠ ٠٠ روتفو لساكت ىف
 سأادلا تامصيو ٠٠ دوعي نمو رفاسي نمي الو « ةلئاعلا دارقأ نم

 ريغت ىتح ةلئاعلل ىرج اذام مهفي نأ نم سايلا +: هينيع المت
 دعب مل هنا ىتح ٠٠ لاحلا اذه اموي حلصني نأ نم سأيلاو « اهلاح
 هكرتي حبصأ ٠: ءاسم لك هتداعك حاتفملاب ىجراخلا بابلا قلغي
 وأ ليللا رخآ ىف دوعي ىتح دمحأ راظتنا نم بعت نأ دعب احوتفم
 رخآت اذا هخارص نم بعتو ٠٠ احنرتم ناركس ٠ حابصلا لوأ ىف

 ٠١ بابلا متف ىف تاظحل

 ضريفخ توصب متمتي وهو «2 ةليبن ةبيقح هللا دبع مع لمحو
 : باتع الو «٠ ةحرف هيف سيل

 ٠ ةليبن تس اي ةمالسلا ىلع هلل دمحلا

 ٠٠ اهءارو ملسلا دعص مك

 تفاخ ءوض ىف قراغ , ءىداه تيبلاو ٠٠ ةليبن تلخدو
 ىطخ ىف تراسو ٠٠ فيصلا ةرارح دصتل ةقلفم اهلك كيبابشلاو
 . اهردص قوق سكنم اهسارو « دحأ ءاقل ىلع ةفهل اهيف سيل ةئيطب
 - تانبلا ةفرغ  اهتفرغ تحتفو ٠٠ مانت نأ ديرت ٠٠ ةبعت
 ٠٠ ةمالسلا ىلع هلل دمحلا ٠٠ ةليبن : ىليل اهتخا ةخرص اهتلبقتساف

 اهتخا قوف اهسفن تقلأو , شارفلا قوف نم ىليل تزفق مث
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 ىهو ىفيف تلاقو ٠* اهب رودتو , اهلبقت تذخآو . اهتنضتحاو
 ىكاركاف تنك انأ هد ٠٠ شيترخات ام ىنعي : اهتخأ ىلا رظنت
 ٠.٠0 ! ةعمج ىدعقتاح

 ل ا عار وفل رس نها هو .ةديخ كلاند

 !٠0 مكشحوال تفخ ىلصأ ٠٠ هدك ةيافك : اهيتفش نيب ةرتاف

 *انيشحوت شيتقحلام ٠٠ ةجاح الو انيتشحو الو : ىفيف تلاقو

 حرايما انأ هد ٠٠ ليلد اي توم ىنيتشحو : ىليل تلاقو.
 ٠ ! ىكيف ركفاب ليللا لوط ٠٠ مانأ شتفرع ام

 ٠هيا لصح ٠٠ هيا رابخألا : تدرطتساو . اهتوص تضفخ مث
 مث ؛ اهدوجو ىلا ىليل هبنت اهذاك ٠ ىفيف ىلا ةليبن ترظنو

 4 يقدروا ىف ماع ايتها لاوس ةلهاجتس تلات
 اهيتفش ىلعو بابلا نم مالا تله , دحأ اهبيجي نأ لبقو

 ىلا ةليبن مضت ىهو تلاقو ٠ اهتفهلو اهئانحب ضيفت ةريبك ةماستبا
 200 ٠ لبلب اي ةمالسلا ىلع ش دمحلا : ايليقتو اهروص
 ٠ ىتطسبنا ىنوكت هللا ىلع

 ٠ اهب ىمتحت اهناك اهم ضتو اهمأ لدقت ىهو ةليبن تلاقو
 : حيرتستل اهيلا اجلت اهناك

 4 فكل نسوتنانلا نك»“ اماه انش ةمملا ف
 ىللا مه ٠٠ اهتمامو ٠٠ ةجيدخ كتبحاص ىزاو : مألا تلاقو

 ؟ انه ةيافل ىكولصو
 , ةيبرعلا ىف ةبزعلا نم اندج ٠٠ ال : لوقت ىهو ةليبن تمثعلتو

 ىنولصوي مهنا :"شتضرامو « ةديدجلا رحم ىف. مهتيب ةياغل ىنولصوو
 ٠٠ ىسكات ىف تيج ٠٠ انه ةياغل

 + رليكجا هاي ىلاعع بيط < مألا .تلاقو
 ريست امهفلخو « ةليبن دي ىف اهديو اهترجح وحن مالا تراسو

 نأ ىلا رقتست نأ قيطت ال اهناك , اهتاوطخ ىف زفقت ىهو ىليل
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 ةليقف يلا وطقف ةتماص اهعم ريست ىفيفو « اهتخأ رابخأ عفست
 ٠+ كشلا امهوله نيتيعد

 فانتا نارحب هدوم نلت نلف هوا مذلا كلاكو
 ٠ ؟ ةولح مهتيزعو
 اهتيذك ىف ءىطخت ال ىتح اهؤاكذ طشن دقو ةليبن تلاقو

 ىتح ةجاح لك اهيف ٠٠ نانج الليف مهدنعو ٠٠ ىوق ةولح
 مان قاقفزم اهب + :نموهاحت ةنابلف  امجا "5 ةكوايلاو ةنهبفلا ةيكأ
 ٠٠ سومانلا نم

 رقتست ال ةفقاو ىليلو ٠٠ ةليبن ىلع ىفيفو مالا ةلئسأ تلاوتو
 رايخألا ٠٠ اهتلحر رابخأ عمست ىتح اهتخأب درفنت نأ ديرت
 دعت مل اهناك ةلئاق .تقلطنإو ٠٠ بذك الب رابخأ ٠٠ ةحيحصلا

 لبق ةيوش ىحيرتستو ٠٠ كشو ىلسغت لبلب اي ىموقت شم : قدطت
 ىوق ةنابعت ىكيلع نياب ىتنا هد ٠٠ ادغلا

 نتاقعو تناك انا للسعال + ايدأل مسن نمو ةلمن كلاقو
 ٠٠ ! ىوق

 ىليل اهءارو تجرخو 2 ةفرغلا نم تجرخو ٠+ ةليبن تماقو

 وقت اهناك « ارذش اهيلا ترظنو ىفيف ىلا ىليل تتفتلاو ٠ ٠ ىفيفو
 ٠٠ ! ةدراي اي اندحول انيبدست ام : اهل

 تلخدو « مامحلا تلخدو تجرخ مث « اهبايث علخت ةليبن تأدبو
 اهينيع ألمت ةفهللاو تلاقو 2« امهءارو بابلا تقلغأو ٠ ىليل اهعم

 ٠٠ ىليلوق ٠٠ هيا لصح

 انككا لع للك اهناكأب ءاخلا ةيفنك : تل مو ةليق كلاقو
 ٠٠ ىثو لسغا امل سب ىنتسا

 ؟ هيتفش : ىليل تلاقو
 ١ : اهيدي نيب ةنوباصلاب كسمت ىهو ةليبن تلاقو

 ٠ ؟ هتمامو هوبآ ىتفشو : روهبم توصب ىليل تلاقو
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 ٠٠ ةويأ : ةليبن تلاق

 : اهتخآ لجعتت ىهو ىليل تلاقو
 ٠ شيننجتام ٠٠ لبلب اي ىليكحا ٠* هيا لصحو

 ةجاح شلصحام : ءاملاب اههجو فذقت ىهو لبلب تلاقو

 ٠ ةناطلغ تنك انأ . هتقلخ فوشاح شم صالخ

 اديه ديت اد نا لا
 ٠ شلمع ام ٠٠ ال : تلاق

 ١ اوزوجتتاح شم : اهتمق ىف لازت ال اهتفهلو . لوقت ىليل تداعو

 , ىلع رمت ىسألا نم ةباحسو . اههجو ففجت ىهو ةليبن تلاقو
 ىنات ناسنا هتيقل هاعم تحر انأ ٠٠ هزوجتا نكمم شم : اههجو

 هزوجتي لبقي شدحام ناسنا ٠٠ هبحاب تنك ىللا ريغ ناسنا ٠٠

 ٠ ةسعان ىز ةدحاو الا

 : روهبم توص ىف ىليل تلاقو
 0 نيم ةشعات!1 ةنسعات:

 ٠* همع تنب : ةالابم الب ةليبن تلاقو

 ؟ همع تنب زوجتياح وه : ةبيصمب تئجوف اهنأك ئليل تلاقو
 ٠٠ هزوجتت ةزياعو هبحتب ىه امنا ٠*٠ ال : ةليبن تلاق

 ٠٠ هيأ هينذ ىهو : اهردص ىف ةاجافملا تأده دقو ىليل تلاقو

 * زياع شم وهو , هزوجتت ةزياع ةدحاو هيف ناك اذا كلعزي هيا
 * ىليل اي شفرعا ام ٠٠ شفرعا اه : ةيدصع ىف ةليبن تلاقو

 ٠ مهفأ ةزياع انأ الو « ةمهاف انا ال ٠٠ تقهز صالخ انأ

 اهءارو سمهتو . اهقحالت ىليلو « مامحلا نه تجرخ مث
 تدهنتو « اهريرس ىلع تقلتساو اهتفرغ تلخد مث ٠٠ اهتلئساب
 : تلاقو « حايتراب

 ٠ توم ىنشحاو.ناك ٠*٠ ىنشحاو ناك ىريرس ٠٠ هللا

 ثمان ىذلا ريرسلا تركذت اهناك , غارفلا ىف اهينيعب تحرس مث
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 هنم حوفت ىذلا فاحللاو 2 بشخلا ناتكدلا ٠٠ ةيرقلا ىف هيلع
 2 5٠ نيكهنملا نيحالفلا نم لماك ليج ةحئار

 : شارفلا قوف اهبناجب سلجت ىهو ىليل تلاقو
 ؟ ىرابخأ ىعمست ةزياع شم

 : تلاقو , بعتلاب حضنت ةفيعض ةماستيا ةليبن تمستباو
 ٠ ؟ هيأ لصح

 , نيتئيلملا نيتريغصلا اهيتفش تطمو « ىليل هجو رهفكاو
 ٠0. نزوجتن انزياع ماصع نا ىروصت : ءاكبلاب مهت اهنأك تلاقو
 ! ٠٠0 ايروأ رفاسنو ةياجلا ةعمجلا نوجتن

 ٠٠ هلامو : ءوده ىف ةليبن تلاقو
 صخا : ةدح ىف تلاقو اهمولت. اهناك اهتخأ ىلا ىليل ترظنو

 هيلع شتف ام هسل حودممو ٠ زوجتا_ىنازياع ٠١ لجلب اي ىكيلع
 ب رهشأ تس

 ىللا سولفلا ىتح ٠*٠ حرف ىلمعتاح ىتنا ىه : ةليبن . تلاقو
 ٠٠ كعفنت ةجاح اهيب ىرتشا ؛ حرفلا ىلع اهيفرصتاح ىتنك

 ٠ حرفلا ىف شركفابام انأ : اههجو المي قيضلاو ىليل تلاقو
 ٠. لوقعم شم ٠٠ نكمم شم ٠٠ تقولد زوجتا شردقأ ام امنا
 5 مارح ىتح هد

: 

 ؟ ىتما نم هد مالكلا : ةلئاق ةاجف تقلطناو اهتخأ ثيدح ىلا ناتيغاص اهانذاو « اباتك ارقت . اهشارف قوف ةسلاج ىفيقو
 ؟ ىتما نم ىللا وه هيا : ىليل تلاقو
 : اهيتفش المي طخسلاو لوقت ىفيف تداعو

 ؟ اوزوجتت مكنا بلط ماصع ىتمأ نم
 ! ٠ امنيسلا نم نيجراخ انحاو « حرابما : ىسأ ىف ىليل تلأقو
 : : ةخراص ىفيدف تلاقو
 ٠ ةجاح .لك ىلع ةليبنل ىلوقتب ىنعمشا ٠١ هيل شيتلق امو -
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 ىنع اهوبخت ةجاح لك ٠٠ مكتحا شم انأ ىه ٠٠ كتخا شم انأ وه

 ةرامح ىنركاف متنا ٠٠ ضعب عم اوشوشوتت مكرمع لوطو ٠٠
 ْ ٠ مكتودع ىنركاف ٠+ شمهقيام ىنركافأ

 ٠ ىفيف اي هللاو ادبأ : اهتخأ ةروثب تئجوف دقو ىليل تلاقو
 ٠ ملكتا ةرداق شتنك ام ٠٠ ةنابعت حرابما تعجر ىلصأ

 ىف تلاقو ٠ ةداسولا قوف نم بعتملا اهسار ةليبن تعفرو

 ٠٠ ةنابعت انا ٠٠ ىقيف اي ىبنلاو شيقعزتام : فيعض توص
 1 ٠٠ مانأ ةزياع

 ةياغل هد عوضوللا ىلخ : تدرطتساو ىليل ىلا تتفتلا مث

 نم توماح ٠٠ غامد شايف ام انأ نسحأ ٠ موؤنلا نم ىحصا ام
 ٠*٠ بعتلا

 بعتت ىللا هيا ةحسف تناك ىد ىرت اي : مكهت ىف ىفدف تلاقو

 ٠ ؟ هد لكشلاب

 ٠ ىمانت نيدعبو ىدغتت امل ىنتست شم : ىليل تلاقو
 دعب لكآ اح ٠ ٠ ةرداق شم ٠٠ ال : فعض ىف ةليبن تلاقو

 ٠٠ ادفلا ىلع شينحصتام ٠٠ مونلا نم موقأ ام
 ٠ اهينيع تضمغاو

 تارجحلا نيب لصفي ىذلا رمملا ىق مادقأ توص تعمس اهنكلو

 هوسكي هجو ٠* دمحأ اهيخآ هجوب ىقتلتل ٠ اهينيع تحتفو تداعف

 ٠ هززقيو هفرقي ائيش هتايدح ىف ناك ٠٠ قيضلاو للملا

 ..: مستبي نأ عيطتسي ال ىهو دمحأ لاقو
 ٠٠ ةمالسلا ىلع هلل دمحلا ٠٠ ىتيج ىتنا

 : اههجوب فوطت ةيقيقح ةحرفو تلاقو , اهسأار تعفرو
 رظتنت ٠ مو ا وو للا

 نيتملك اهل لوقيل ٠٠ اهحفاصيل ٠٠ اهلبقدل اهيلا مدقتي نأ اهيخأ نم

 امهب فاط مث ٠٠ نيتلولملا هينيعب اهيلع لطأ ناب ىفتكا هنكلو ٠٠
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 اتماص هتفرغ ىلا بحسنا مث ٠٠ ىليلو ىفيف ىهجو ىلع

 اهيتفش ىف ةبيخلا ةرارمو ٠ ةداسولا قوف اهسأر ةليبن تفذقو
 ىهو . انهيلع فحزت ةعّزفج حايشأو +“ ماثتلا اهرنيغ تضغأو
 هع نسيمت نأ .لواحت اهنا > ايئاضغأ لكي ةيددقج يلع طقضت
 ٠٠ اهينفج تحت نم اهسار ىلا للستت نأ لبق حابشألا

 ٠ مانتل امهتخأ اكرتتل ىليلو ىفيف تماقو

 ٠٠ اهترجح ىف اهمأ عم سلجتل ىفقيف تبهذ

 ءىجتو حورت تذخأو "٠٠ ىجراخلا وهبلا ىلا ىليل تجرخو
 ٠ اهسار ىلع رطخت ةركف راظتنا ىف ٠٠ ءىش راظتنا ىف اهناك
 مث ةريغصلا ةدئاملا قوف ةعوضوملا رهزلا ةينآ لدعت اهيدي تدمو
 اذه نارك كو +“ نسلا ”ةفاخ نيزو' ىدلا نيفصلا قوفملا" تياس
 « نوفيلتلا ىلا تهجتا.مث ٠٠ ىضاملا ماعلا ىف اهمأ هتزرط شرفملا
 تذخأو « نولاصلا ةفرغ تلخدو ٠٠ هيلا لصت نأ لبق تلدع اهنكلو
 ديب هءاطغ تحتفو ٠ ىنايبلا نم تبرتقا مث « اهتاوطخب عكستت
 ٠٠ مغنلا حيتافم دحأ ىلع اهعيصأي تطغضو . ةكبترم ةددرتم

 هتامرح لاط مورخم ةنأ هناك توص ردصو ٠١ ةعيرس ةفيفخ ةطغض

 فزمعت نأ عيطتست ال اهنا ٠٠ ةعرسب ءاطغلا تقلغأو تداعو :٠

 رهاظم لك نم مهسفنأ ةلئاعلا دارفأ ررح دقلل ٠٠ دعب ونايبلا ىلع
 حتفو ٠ ونايلا ىلع فزعلا الا قبي ملو :* حودمم ىلع نزحلا
 ىلع فزجحلا  ميطتست تفاعل ©. ةئوللا "بايكلا ءاوكراو قيدارلا
 نا ٠٠ ىار ىلع ترقتسا امبر ٠٠ تاده امدرف ٠٠ نآلا ىنايبلا
 عونمم ٠٠ نكلو ٠٠ اهءاكذ طشني ٠٠ ريكفتلا ىلع اهنيعي فزعلا

 له ٠٠ اهتريح ىف طبختت ىهو ٠١٠ ونايبلا ىلع فزعلا عونمم ٠٠
 :' نآلا ىتح اهنا - “٠ مداقلا عوبسالا ىف ماصع ىلا تفزت نأ لبقت
 ذرعم اهل ةيستلأب هناا © اهل ةجوز. اهسفن نوصت نأ عبطتسم ال
 ٠٠ اهليقتسم ىلع مهنئمطيو . اهيلع اهلهأ ةداقر نم اهررحي ناسنا

 ع.



 ادهم تع ري لك وفعلا ند !امفع هكر يبق نك ةرووعمتا
 . نأ قيطت ال اهنا مث ٠٠ ىحتف اهبيبح ءاقلل جرخت نأ تدارآ املك

 ٠٠ دحاو شارف قوف وهو ىه ٠٠ اهفاقز ةليل اهسفن روصتت
 داقلاو اهلا ++ :اهتتلافناب ءدطصق ةدباقلاو دسم كامن امسح
 اهنأاك ٠٠ ابجاو ىدؤت اهناك اهلمتحت ٠*٠ هتالبق لامتحا قيطت
 ٠ اهفقافز ةليل لمتحت نأ عيطتست فيكف +٠ عورخ تيز ةبرش برشت

 نكلو .٠

 نأ ىف لمأ ىندأ اهدنع ناك ول ٠٠ ىهتنتو هيلا فزت ال اذامل

 ىحتف حوزتت نل اهنكلو ٠٠ ددرتلل لاجم كانه ناكل ٠ ىحتف جوزتت

 ٠ ىهتنتو ٠٠ ماصع ىلا فزت ال اذاملف ٠٠ هجاوز ىق اهل لمأ الو
 .ةعاجش ىلا جاتحيو ملؤي سرضلا علخ نا ٠٠ اهسرض علخت اهناك
 ٠٠ ؛ىئرخأ ةناسنا حبصتس اهدعيو ٠٠ هجالع ةالاوم نم محرأ هنكلو

 ىحتف حنمت نأ عيطتستو 2« ىحتف ةجوزك ٠٠ ةاأرما ٠٠ حبصتس
 : 5 ٠٠0 و١٠٠ رثكأ ٠٠ هتجوز هل هحنمت ام

 دامك قم دطبلا اذنه لا فلس مدع ”اينلقا ىقتقنا)و
 هفيك ٠٠ ززقتلا دح غلبي ىذلا لجخلا ٠٠ اهسفن نم لجخلاب ترعش
 ىهو لجر ىلا اهفافز ةليل ىف ركفت فيك ٠٠ ريكفتلا اذه ىلع أرجتت
 ماصع نوخت نأ تلمتحا اهنا ٠ رخآ لجرل اهسفن حنمت نأ ىف ركفت

 امحوز وهو هنوخت نأ عيطتست ال اهنأ سحت اهنكلو ٠٠ اهبيطخ وهو
 ٠٠ ماصع نم فوخلا ٠٠ فوخلا نم ةجوم اهبلق تحاتجاو ٠٠
 فرحلاب نسق تلا ىلوألا ةرملا اهنا ++ اهراكفأ رقي نا تفاخ ابك
 امعان اقدقر اطيسب سيل هنأ اهيلا ليخو ٠٠ اهسفن نيبو اهنيب هنم

 ةليوطلا روهشلا لالخ امامت هفرعت ملل اهنأ اهيلا ليخ ٠٠ ودبي امك
 تحت اهيفخي ىرخأ ةيصخش هل ناك ٠٠ امهتبطخ .ذنه ترم ىتلا

 , دعب اههجاوت مل «١ ةفيخم ةيصخش ٠٠ هتموعنو هتقرو هتطاسب
 نوذاملا بتكي نأ دعب ٠٠ جاوزلا دعب اههجاوتس اهناب سحت اهنكلو
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 نم لعجي ممعملا خيشلا هبتكي ىذلا باتكلا اذه نأك ٠٠ باتكلا

 ش ٠*٠ اجوز ىمسي . افيخم اقالمع قيقرلا بيطخلا

 امدنع اهيأر هغلبت نأ ماصع تدعو دقو ٠٠ اهب دبتست ةريحلاو

 ! ؟ ٠١ ىبر ايلعفأ اذام ؟ ١-٠ لعفت اذام ٠١ ءاسملا اذه هب ىقتلت

 ىلع ل ذي ىذلا سمشلا عاعش ٠٠ اهتريفضي تكسماو

 سرج لبح ىف دشت اهناك ةيبصعي اهيف دشت ثذخأو ٠٠ اهرهظ
 +٠ اهتذجنل ىتايك “+ هللا هب ئعدت ٠+ ءافسلا ىف.

 : اهيداني اهمأ توص ىلع 2 اهسواسو نم تقافأو

 2+ نييييح ايا اذل .”اللاي *+ ىليل اد
 راع راع ولع

 8 اهنزح بحس اهلوح نم ددبي هناك ءادوسلا اهتحرط طسو عمليو

 ٠ اهترايزل مالسلا دبع ءاج املك ةقانأ رثكأو , الامج رثكأ امئاد اهنأ

 لبقي هناك اهيلا رظنو ٠٠ اهيدي لبقي مالسلا دبع ىنخناو

 ٠ اههجو

 ىف لاقو +٠ شاعملا ىلا هتلاحا ةبيصم ٠٠ هي تلح ىتلا ةبيصللا
 : بخاص توص

 تانبلا نيف لابلا ++ قطا ان كاناقع ا كيذا

 .ىدحاو ٠ دودشم اهرهظو 2 ةقيشر ةسلج تادانع تسلجو

 : اهيادها تحت نم مالسلا دبع ىلا رظنت ىهو

 ٠*. نيياج مهنامز

 ىهو اهلبقو هيلا امهنم الك لاخلا دشو ٠+ ةليبنو ىفيق تلخدو

 ا



 ٠*٠ رظنلاب هيلع نالخبي امهنأك هيلا رظنت ال
 ٠: ؟ ىليل نيف لامأ : لاخلا لاقو
 ٠٠ ماصع عم تجرخ : مالا تلاقو

 سقت نم اهب وشب“ ةرقئاتس ةقكمص :كهضي وهو لاشلأ لاقو
 دع ميشلا ةدزاهلا ىلع تاق + لسا با ملظ ءاسع قاو

 - ؟ شاعملا ىلع تلحتا ام دعب هثبطخ خسفياح هنا ركاف تنك ىنا عم

 ىف كرش :ناسشلع اهتطح ناك هوه د ةعربس نقنف تقاقو
 ٠ ؟ ةرازولا

 : ىسأ ىف لاخلا لاقو
 نم لود نيمويلا تفش انأ هد ٠٠ سانلا شيفرعت ام ىتنا

 تاناتع اي: ىرؤست ٠ © قويا تدك ام. يره ىللا سلعلا قذلعأ
 ةتيلح اك هيف يقرا كانك ىللا : ورا دم كولتنشلا نأ صحاب
 ىرتشي ناشلع بويلق ةياغل هسفنب رفاسي ناك ىللاو ٠٠ ماع ريدم.
 صعق انل ىقني ناشلع راضخلا قوس لزنيو ٠٠ ديعلا فورخ اذن
 ٠٠ وزوز ىتنبل هنبا زوجي ناشلع تومي اح ناك ىللاو ٠٠ ةجنملا
 + كيزا *.ىل لوي ناسشلع ىلع نشتوقي اه هد كولغسلا ئروصت
 ريتركسلا ىلع هيصوأ ناشلع نوفيلت هل برضاو ٠ ؟ هيا لماعو
 دنع هتدايس نا : ىل لوقي هريتركسو « ىلع شدري ام موقي « ىعاتب
 ٠٠ ؟ سان ىد ىقب ؟ قالخا ىد ىقب ٠* ريزولا

 : هنع هفري هناك هل مستبي وهو مالسلا دبع لاقو

 نيفظوملا ةيوش قالخاب , اهلك سانلا قالخا سيقت زياع تنأ
 ٠ هد اولشقياحو + ةذك مهردع لوط تيقظولا ->- ؟ + كم ىقلا
 + ويقع نيَسيوكْلا نياكلا امكا

 : تايانع تلاقو

 ٠*٠ هيب مالسلا دبع ىز كبحاص دحاو كل نا تزع اي انبر دمحا

 ىحر



 الو « ةحلصم هل نوكي ام ريغ نم « كبنج فقيو كبحي هرمع لوط
 ٠٠ ةجاح كنم زياع

 .: ةتكن قلطي هناك هقهقي ىهو تزع لاقو
 3 كل لوقأ نيدعب ٠٠ ةحلصم هلو ف ةجاح زياع هال

 نيتفتلملا اهيمدق ىلا ترظنو ٠٠ لجخلا ةرمحب مألا هجو جرضتو
 ٠ نيتقناعتم نيتمامحك . ىرخألا ىلع امهادحأ

 ش 2 **  ناقلعي الو مهمالك ناعمسيو ٠٠+

 ىف لازي ال للملاو ٠٠ نولطنبلاو صيمقلا ايدترم دمحأ لخدو
 هحفاصو ٠* هيتفش نم بناج ىلع ىلدتت ةرخاس ةماستباو , هينيع
 تدادزاو هحفاصيل افقاو مالسلا ددع ماقو ٠٠ سلاج وهو لاخلا

 ٠ مالسلا ديع رقتحي هنأك . اعاستأ ةرخاسلا دمحأ ةماستبا

 | : هيقاس قوف هشرك حيري ىهو لاخلا لاقو
 ٠ كنيدهطضم مزال ٠٠ ؟ ةرازولا ىف دمحأ اي هيا لماع ٠٠ هيه
 : هدعقم ىف سلجد وهو دمحأ لاقو

 ٠٠ نيفظوملا ةيقب ىز ىنولماعي اودتبا ٠٠ العف
 قوف ضفتني هشركو ؛ بضغ ىف لاقو ٠ اقنح لاخلا هجو رمحاو

 : : هيقاس

 تدك ٠٠ نيفظوملا ةيقب ىز كربتعغم تنك انأ ٠٠ ؟ هيا كدصق

 شتيضرام كنيعأ تيبح ام مويو ٠٠ نيفظوملا ةيقب نم لقأ كربتعم
 ةرادا ىف كتنيع ٠٠ ةماعلا ةرادالا ىف الو ٠ ىبتكم ىف كندعأ ىنا

 شدحام  نطاح نانكلع ++ ةطيساؤ نشودتعام دعاز قذ تاشاعلا

 ٠٠ ىتخأ نبا ىباحا اب ىنا لوقي الاو ٠٠ ملكتي
 ديدش نامياب اهتعاس سحأو ٠٠ ةتامش ىف هلاخ ىلا دمحأ رظنو

 ٠٠ هتفيظو نم هتدرطو شاعملا ىلا لجرلا اذه تلاحأ ىتلا ةروثلاب
 هتيلقع فزعي ٠٠ هلاخ فرعي وهف ٠٠ قح ىلع ةروثلا تناك دقل
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 1 رالال يواودبللا ومر ف رتو ا فحل يرعب ا

 تمقتنا ىتلا ةروثلا هده لم ترتقي نآكيلا ةعاش نكالجا سكاو

 ٠ اهمهفي نأ ىلا ةجاح ىف ٠ ٠ حودمل

 ةرودذخلا بودنم هناك ةيتقكاف نينيعب هلاخ ىلا رظني وهو لاقو
 : ةنوخلا دحأ هجاوي

 ا تلا را

 ٠٠ كتملظ العف : هنع هينيع ريدي ىهو لاخلا لاقو

 : هتاملك للختت ةرخاسلا هتماستباو دمحأ لاقو
 ٠ هدك ناشلع نكمد

 : ةدح ىف لاقو , دمحأ ىلا رظنو 2« لاخلا هجو ناقتحا دتشاو
 ٠ ؟ هيأ هدك ناشلع

 : ةتفاخ ةكحض لالخ نم دمحأ لاقو

 شاعملا ىلع كولاحأ ىنتملظ ناشلع نكمي

 : لاخلا لاقو

 ليلق ٠٠ بدألا ليلق تنأ '٠ ! دلو اي هيل هدك ملكتتب تنا

 ٠؟ هد لكشلاب ىنملكت ردقت ةرازولا نم تجرخ ناشلع تنا ٠٠ ةيبرتلا
 ٠٠ كيبرنم ىللا انأو ٠٠ كلاخ ىنا فرعت مزال

 ٠٠ هلاخ خارصب نذلتي هناك « ةتباث هترظنو « اتكاس دمحأ لظو
 :طلغ تمهف تنا ٠٠ تزع اي قيرتيب دمحأ هد : مالسلا دبع لاقو

 / : مألا تلاقو

 ٠. ةجاح هدصق شم دمحأ ٠*٠ تزع اي كسفن شلعزت ام

 د ا ع را وا
 نشتماص : ةفرغلا نم اتجرخو. ةليبنو ىفدف تماقو
 : لوقي لاخلا داعو

 اورودي اولضفياحو ٠٠ حيرتسم ىريمض انأ لاح لك ىلع .-
 اوعجاريب مهنا ىتفلي هد + ةدحاو ةطلغ اوقالياح شم ةنس ادارو
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 ٠ ةجاح ىلع اوتبثي اوردقي مهنا نيركاف ٠٠ تايهسودلا عيمج
 دحاو اوقالياح شم ةركب ٠٠ اومدتراح هركبو ٠٠ مهدعب هد ىخاي
 فوشن امأ ٠٠ دلبلا ةيلام اوكسمي لايع ةيوش نيبياج ٠٠ ىدز
 تنك انأ اد ايوخأ اي مالسلا دبع اي هللاو ٠٠ ؟ ىريغ نم هيا اولمعياح
 لياش ىعاسلا و تيبلا حورأو « ليللاب ةرشع ةعاسلل ىبتكم ىف دعقأ
 ٠٠ ميصلا ةياغد ةينيع اهي ققمأ لضفأ « تاهيسود ةتايلم ةطنش ىلأ

 : ثيدحلا اذه لم هناك دهنتي وهر مالسلا دبع لاقو .
 24 فراح انا اه 5+ قدانع ت
 ٠٠ نيتتباث نينيعب هلاخ ىلا رظني لازي ال دمحأو

 نأ سحي وهو ٠٠ نينيعلا نيتاه نم برهي نأ لواحي لاخلاو
 نأ ىشخي ٠٠ هيدحت لباقي نأ نم فعضأ هنأ سحيو « هأدحتد دمحأ
 هدرجي امالك لوقيف دمحأ روهتي نأ ىثخيو ٠٠ همامأ همارتحا دقفي

 ٠. مالسلا دبع ىلا انيحو . هتخأ ىلا انيح ثيدحلا هجوي ذخاف :٠
 : هل لاقو , هددرتب قاض هناك دمحأ ىلا ةاجف تفتلا مث

 + ةرازولا ىف لضفتاح ٠٠ ؟ دمحأ اي هيا لمعت ىوان تناو
 2 ؟ ىلاخ اي هيا لمعأ ركتفت : دورب ىف دمحأ لاقو
 : لاخلا لاقو

 5 ىرطاخ ناشلع كودفري .ام لبق , ليقتست كل نسحأ
 ٠٠ ؟ هيا لمعأو ليقتسا : زتهي ال وهو دمحاأ لاقو
 : هيلا ددوتي هنأك لاخلا لاقو

 ٠ ريبك ذوفن ىل ةسل انأ شفاختام , ةلغش ىأ ىلع كلل رودأ انآ“ب
 : دحت ىف لاقو افقاو دمحأ بهو
 انأ ؛ لغتشا بحا ام مويو ٠٠ ليقتسا ىتعا ررقاح ىللا انآ

 ٠ داعيم ئدتع ٠٠ مكنثا نع ٠٠ ةلغش ىلع ىسفنل روداح ىللا
 ٠ ادحا ىيحي نأ نود ةعيرس تاوطخ ىف جرخو
 : لاخلا لاق مث « هجورخ دعب موجو ةفرغلا داسو

 نما



 +841 ٠٠ هد دلولا ىف ىتيبرذ ةرخآ ىدآ

 مود نم ريفتا دمحأ ةقيقحلا : ىسأ اهينيع ىفو مألا تلاقو
 ! ٠٠ |اديأ هدك شناك ام هد ٠٠ هوخأ ةثداح

 | : لاخلا لاقو
 مهيف لود نيمويلا نابشلا لك . ريغتا ىللا هوه سب شم

 دحاولا ناك امل انمايا نيف ٠٠ نيحلاف مهتيرايو ٠٠ .بدأ ةلقو ةحاقو
 ٠٠ همادق قطني الو ٠* هوبآ ىف هينع عفري شردقد ام انيف

 : مهب طيحي ىذلا ليقثلا ىجلا ددبيل اكحاض مالسلا دبع لاقو
 تاك تيكلا ركاف شم ٠٠ تزع اي هنيزياع ىللا لمعتي انك امنا

 ٠ ؟ ىرام مادمو ٠٠ تلوصو
 + :لايتلا لاو

 ٠٠ ملع هيف ناكو ٠٠ قالخأ هيف ناك انمايأ ىلع هضرب امنا

 هداهم نع هناك“ دم تدعتي لاش هيو" + :ةيدعلا :لقتكو
 رخآ اثيدح نالدابتي مالشلا دبعو تايانعو ٠٠ ةيلاملا ةرازؤ ىف
 ٠٠ هتبك لاط لما اهيف ةعيرس تارظن هلقنت اثيدح ٠٠ امهنويعب
 هبابش مرح لجر ثيدحو ٠٠ اهدالوأ لجأ نم اهبح تمرح مأ ثيدح
 . مالاو مالسلا دبع نيب ىهتنا ثيدحلا ناك مث ٠٠ هبح لجأ نم
 ٠ تزع اي ىقب كبيسأ : لاقو . افقلو ماقف

 ٠٠ ؟ نيف حيار.: ةفهل ىف تزغ لاقو

 ش : مالسلا دبع لاقو
 ماا اد ندقا نبا ىلإ دكا نسا رمش هور اهبرع

 : لسوت ىف هقيدص ىلا رظني وهو تزع لاقو
 يا اولوقباع: تحور ىلاامنا ++ كاعما .ىحآ زدقا ىنتيو ايد

 عاف كيلمت م4 :تازاي" ءانيزب ىركس تال شاملا ىلع: تلعتا
 + انه. ساكلا :بدفك ”فكعشو + انامك

 هفلحتست اهناك مالسلا دبع ىلا اهينيع عفرت ىهو مالا تلاقو
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 ةعست ةسمل ةعاسلا ىد ٠*٠ مالسلا دبع اد اناعم دعاق كيلخ : هبحب

 1 ا ةدوش

 : لاق مث « اليلق .مالسلا ذبح ةدرتو

 0 ترمأ منأه تايأنع ماد ام -89 نسالك ب

 ىكسيو ةزازق ىرتشي قاوسللا تعباح انأ : احرف تزع لاقو
 : الكاف هدتقلا ىلا تقتلا مك,25 نورا انع ريتك ىلا ىقجاتا ده <
 + 4 كابات 54 اافوسس ةتع

 ىف تلاقو ٠ ةرئاح اهنآك اهينيع قوف مألا شومر تزتهاو
 ٠ ال : ددرتم توص

 قاوسلل هدنأ موقأ امأ بيط : الئاق ماقو هشرك تزرع لمحو

 ٠ ةجاح لك ىرتشي هتعباو ٠ ىعاتب
 اهدذ لخدي ىتلا ىلؤالا ةرملا اهنا ** ةمهاس ماألاو 3 جعرخو

 نكت مل اهجوز مايأ ىف ىتحو ٠٠ اهجوز ىفوت ذنم اهقيب ىكسيولا
 هقيدصو اهاخأ نكلو ٠٠ هئاقدصأ عم رمخلا برشي وهو هعم سلجت

 ٠٠ امهعم سلجت ىهو ٠*٠ اهتيب ىف ىكسيولا ابرشي نأ ناديري
 بارش سلجم دقعت نأ حصي له ٠*٠ اهتانب روص اهلايخ ىلا تزفقو
 نم ىناعي وهو *٠* اهوخأ هنكلو ٠ * ؟ ةرواجملا ةفرغلا ىف اهتانبو
 ةلوئسم ىهو +٠ هنع هقري .ام ىلأ ةجاح ىفو ٠٠ ةدسفنلا هتلاح

 ىلع هنيعيو هبعاتم ةيسني ىكسيولا لعلو . ةيسفنلا هتلاح نعو هنع
 ىلا ىكسيولا لوخدب تحمس اذا ةئطخم نوكت نل اهنأ ٠٠ هلاح

 ٠٠ اهيخأ لجأ نم هنا ٠٠ اهتيب
 اموجو رثكأ ودبتف ٠٠ قطنملا اذهب اهسفن عنقت نأ لواحت ىهو

 ارقي نأ لواحي هنأك اهينيع ىف لطير .اهيلا رظني مالسلا دبعو '
 : ةريبك ةماستباب اهفلب وهو لاق مث . اهراكفأ

 8 ؟ هيأ ىف ةناحرس .

 : هي ثيفتست اهنأك هيلأ رظنت ىهو تلاق
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 ٠٠ تام ىزوج ام موي نم ىتيب لخد ام ىكسيولا رمع لصأ
 : اكحاض لاق

 تركتفأ ٠٠ ةريبك ةجاح تركتفا انأ هد ٠٠ ؟ هدك سب

 ىكسيو ةنايلم تقب اهلك تويبلا لاح لك ىلع ٠١ الثم ىف ةناح...
 ٠٠ نامز ةعاتب دروملا ةزازق ىز تقب ىكسيولا ةزازق ٠٠ تقولد
 اهزاهج ىف لمعت اح زوجتت امل كاذب هركدو ٠٠ راب هيف ىقي تيب لكو
 * اذن ةفيسسم نانسشف اهو د4 ةحييشسك تس كلا اها »8 واي
 ٠ ىرمعو كرمع ىعيضت اه

 : نيصر لالد ىف تلماقو

 تقولد ٠٠ العف ةذياخ انأ ٠٠ مالسلا ددع اي تكست ىبذلاو

 6٠؟ دمحأ الاو ٠٠ ؟ ةليبن الاو * ٠ ؟ هيا لوقت ىفيف

 ٠٠ مهمهياح الو ٠٠ ةجاح الو : ةطاسب ىف لاق

 : .تلاق زك ”ةفرب الا تتكسو
 انحاو نامز هد ٠٠ ريتك برشي تزع ايوخأ شرولخت ام سب

 ٠ قيعز لطس ,شناك ام براش عجري ناك امل نيريغص
 : امستيم مالسلا ديع لاقو

 تسمأ شردقا امو . ركسأ ىللا انأ ىنا هنم فياخ ىللا انأ

 ٠٠ كزوجتا زياع ىنا هل لوقأ ٠٠ ةجاح لك ىلع هل لوقأو ىسفن
 : تلاقو ٠٠ ةريغص ةماستبا تايانع تمستباو

 ٠١٠ مالسلا دبع اي ىعوا ٠٠ ! ربخ ايا
 20: مالسلا دبعل الئاق لاخلا لخدو

 25٠٠١٠ 5 جيه نوج الأو « سرويد برشتب تنأ
 ٠٠ دوجوملا ٠ * هضعب ىز : مالسلا دبع لاقو

 مهثيدح أدبو ٠٠ ىكسيولا ةجاجز راظتنا ىف ةثالثلا سلجو
 هللختت ٠٠ ابصلا تايركذ نع هيلغأ ثيدح ٠٠ حرملا هدوسي
 تايانعو ٠٠ كحضي مالسلا دبيعو ٠٠ كحضي تزع ٠٠ تاكحض

 ف



 تاكحضلاو ٠٠ مهركسأ دق رمخلل مهراظتنا درجم ناك :* كحضت
 2 ليولط نامز ذنم دحلا اذه ىلا ةليمج ادبأ نكت مل ٠٠ ةليمج ىدبتف « درولا قارواك تايانع ىتنجو قوف ٌرفقت

 + نكسيولا ةجاجوي قئاسلا داعو
 قابطأو . جلثلا عطق دادعا ىلع فرشتل ا توات تماقو

 ٠٠ تايهشملا

 دي ىف ىربخأآ ساكو ٠+ اهيخأ دي ىف ساكلاو ** تداعو
 بارشلا ىلا اهوخأ اهعدي ملو ٠٠ ؛ىه برشت ملو ٠٠ مالسلا دبع
 اهنع دعتبا دقو ٠٠ :امهعم كحضت اهنكلو ٠٠ مالسلا دبع الو *'
 امك ا!دبا كحضت مل اهنا ++ اهدالوا روص تدعتداو ٠٠ اهددرت
 ىردتال ٠0 ٠ 56 ةرم رخآ تكحض ذنم تضم ةنس مك ٠ ٠ نآلا كحضت

 ٠ اماع نيثالث ذنم اهبطخي نأ لبق مالسلا دبع رفاس دنم امبر
 ةأجحفو ٠٠

 . بابلا دنع ةفقاو ٠ ةليبن اهمامأ ترو اهسأر مألا تعفر
 : الئاق اهادانف ٠ ةليبن لاخلا حملو ٠٠ ةمهت اهسفن نع ىفنت اهناك اهتنبا ىلا ترظنو , ةدحاو ةرم اهتكحض تتكسف

 ٠ لبلب اي ىدعقا ىلاعت
 1 : نازئمشالاك ءىش اهيتفش نيبو . ةشهد اهينيع ىفو 2 ةليبن تلاقو

 ٠٠ ةملك ىف امام ةزياع تنك سب .٠٠ ىلاخ اي ىسرم
 : اهنذا ىف ةليبك تشمهو < اهنم تبرتقاو « ةكبترم تاوطخ ىف ريست ىهو « مالا اهيلا تماقو

 قالا شع نانما « ىعاعب رمخالا « براشيالا ٠ شيتفشام
 تءاج اهنأ ملعت ٠٠ رمحالا « براشيالا ٠» نع ثحبلا ىف ةقداص تسيل اهتنبا نأ ملعت ىهو ٠ نيكسم توص ىف مالا تلاقو

 : لبق نم اهعمست مل ىتلا ةريثكلا تاكحضلا رس فشتكتل
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 ٠ ؟ ىفيفو ىتنا ىتيشعتا ىتنا ٠٠ شوتفش ام ٠٠ ال
 : انابتا اهبلا هجرت ايناك اهما ىلا نظنك ىهو ةليبن كلاقو

 ! ٠٠0 سفن شانلام ٠٠ ىشعتناح شم ٠٠ ال

 اهنأك . اهتفرغ ىلا ترجو « اهمأ مامأ نم ةليبن تبحسناو

 ٠٠ اهتم برهذ

 ٠ ةمجاو اهتسلج ىلا مالا تداعو

 : لاقف . اهموجو ظحالو مالسلا دبع اهيلا رظنو
 ؟ كفيافش ةماستنا ندف

 ٠ ءاكبل اهب دهمت اهنأك , ةنيكسم ةماستبا تمسسار
 : كحضلاب ضفتني هشركو تزع لاقو
 زيوبت شيف ام حيارو انه نم ٠٠ تايانع اي ىزوبت ىعوا

 ٠ [دبأ
 تاس قولك ومكلاو لاق مالتنلا دبه :نلا تققلا مك

 « ىضاف تيقب صالخام ٠٠ ؟ كيز ىركس ىقبأ اح ىنا رهظي
 ! ٠٠ ىكسيو برشي ىضافلاو

 : الئاق هتخأ ىلا تفتلي داعو

 تاتسلا تس اي ىتنا كدياأ ٠٠ كديا نم سأك برشأ زراع .انأ

 ٠٠ ةرهاطلا كديا نم ٠٠ ىرطاخ ناشلع سأك ىل ىلمعا ىلاعت

 ,ةنيكسملا اهتماستبا اهيتفش نيبو « اهناكم ةسلاج تايانع تلظو
 ٠٠0 ؟ ىرطاخ ناشلع : ناركس لسوت ىف تزرع لاقو

 ٠٠ علد شالب ٠٠ تزع اي مالس اي : تايانع تلاقو
 ! ٠0 مالسلا دبع رطاخ ناشلع بيط : لاقو
 بصد ذخأو « ىكسيولا ةجاجز عفرو هدي مالسلا ددع دمو

 : لوقي وهو تزعل اساك
 :. نيككلا كلا لمعأ الع اذ ئرطاش فسكت دخ اه لبق

 : هيتفش قوف قلزني مالكلاو تزع لاقو
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 2 ؟ نامز تايانع نوجتت زياع تنك .شم تنا

 هيذيع لكب تزع ىلا رظني وهو ٠ تابث ىف مالسلا دبع لاقو
 ٠٠ اهزوجتأ زياع هسلو

 ٠٠ كدعي هد ىخاي : لاقو . ةريبك ةكحض تزع .:كحضو

 « اهبوث فارطأ ىف تعلدنا رانلا ناك ةضفتنم تايانع تماقو
 .: ةدح ىف اهرخأل تلاقو

 ا دال فكس :جيرفسلا لوتفاحو + مانأ لهتاح انكاد

 اههجو ىلع ءىفكنت داكت اهناك اهقبسي اهسأرو ٠٠ تجرخو
 ٠ اهبضغ رس مهفي ال ىهو ةهالب ىف اهءارو لاخلا رظنو
 ٠ سايلاب ناتئيلم مالسلا دبع انيعو

٠ ١ 

 ليللاو , سواه انيم ةقيدح ىف ماصع اهبيطخو ىليل تسلج
 لك ٠٠ نادعادتم امهزؤ ٠٠ امهلوح سمهد ميسنلاو ٠ امهطوحي
 ىلع رم ناجوز امهناك ٠٠ ةدئاملا نم فرنط ىلا سلجي امهنم
 امهنيب قبي ملو . امهضعب نم اهلالخ اعبش ماوعأ ةرشع امهجاوز

 .0 لملا الا

 دقعي نأ لبقت له ٠٠ ةرئاح لازت الو ٠٠ ركفت لازت ال ىليلو
 ٠ ايروأ ىلا هعم رفاست مث مداقلا عوبسألا ىف ماصغ ىلع اهنارق

 نم ىتأي هناك اهيلا لصي هتوصو « اهيلا ثدحتي ماصعو
 هنأ ملعت اهنكلو « ةريثك تاعوضوم هثيدح ىف قرطي وهو 2 ددعب
 ٠ هلاؤس راظتنا ىف ىهو ٠٠ جاوزلا عوضوم ىلا امتح ىهتنيس
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 عيجيشللا اذه لكؤ. ,قافثلا اذه لك اذا 4 + ديو اهلكس الاذان
 ترجفناو ء.راظتنالا قيطت دعت مل ةأجف مث ٠٠ ؟ اهسأر هب المي ىذلا
 ةكمحلا :باتكلا ابتكر :نكرش نسم احا 53*ءانصع »اي ميشا + ةلكاق
 ش ٠٠ ! ةياجلا

 دقع ىلع لبقم هناك دجلا حمالمب عماللا ههجو ىستكا دقو لاق
 / 88 ؟ هيل : ةقفص

 ىخحرف ىف سبلا شردقا ام ٠٠ شردقا ام : ةدح .ىف تلاق
 | ٍ ٠ 0! مؤش ىقبي ىتح هد + دوسأ ناتسف

 ىسبلت ىردقت ٠٠ دوسأ ناتسف ىسبلتاح كنا لاق نيمو : لاق

 ٠*٠ كانه حرف لمعتو ٠٠ نولم ناتسف ابروأ ىف
 ناشلع دوسأ ةسبال شم انأ : ةدتحم لازت ال'ىهو تلاق

 ٠٠ حودمم ناشلع ٠٠ ىسفن ناشلع دوسأ ةسبال انآ , سانلا
 2 اةداسع ودير يذلا اهسانح انكر حمدت اهناك تتكشو
 | : ماصع لاقو

 انس سالف اننا شكل# امن انا >< قيل اين كن" نيوح انا هاد
 نارهم تتب هد ٠٠ لوط ىلع هدك لضفن مارح امنا ٠٠ موحرملا

 اولمع رهشا تالتب اهتحأ تفوت ام دعب تزوجتا ميركلا دبع اشاب
 هيه ترفاسو ٠*٠ ىدامر ليتناد ناتسف تسبلو ٠ ريغص باتك بتك
 ش ٠٠ ابروأ ىلا اهزوجو

 ىحرف ىف سبلا مزال انأ ٠٠ دحب ةوعد شيلام انأ : ىليل تلاقو

 ةشياع انآاو ىرمع لوط ان ٠٠ ةسورع ناتسف ٠٠ ضيبأ ناتسف
 ٠ ماصع اي موي لك زوجتا اح شم انأ «٠ ىحرف ناتسف ىف ركفاب
 ٠٠ تانبلا ةيقب نم لقأ شم انأو

 : هسافنأ رقزي ىهو ءوده ىف ماصع لاقو
 ٠٠ ؟ ةسورع ناتسف ىسبلت ىردقت اح ىتماو

 ٠٠ ةنسلا توفت ام دعب : ىليل تلاقو

 نضلات



 مالك هد +٠ ؟ موحرملا ىسنت اح ةنس دعب ىنعي : ماصع لاقو

 ةرداق ندم كنت ىقالتاخ هيرب .ةئش. دعيو < ٠ 'ىليلا ان لوقجتم. شم
 ٠٠ ةسورع ناتسف ىسبلت الو حرف ىلمعت

 شفرعا ام : تلاقو ٠ عومدلاب ىليمل انيع تقرورغاو
 ٠١ انير اهلحي ةنسلا توفت ام دعب ىهأ

 ٠٠ ىليل اي ةدينع ىتنا : مستبي ىهو ماصع لاقو
 : اههجو هنع ريدت ىهو « ىليل تلاقؤ
 ٠ تقولد زوجتأ ةزياع شم امنا ٠٠ ةدينع شم انأ'

 ٠٠ ؟ شينبحتب ام ىقبت : ماصع لاق

 ,هبحت ال العف اهنأ هل نلعت ناب مهت اهناك ةداح ةتفل هيلا تتفتلاو
 : اهيتفشب مطتري مالكلاو تلاق مث

 انآ ىللاب سحت رداق شم ٠+ قرر ندعم حتما ىللا تنإ
 ! ٠0 ىنانا تنا ٠٠ هيب ةساح

 ٍ : لسوتي هنأك لاق

 داع هك نا سام 4 هيب ةسانع قنا ىلكاح سادت انأاح
 ىتنا ىللا 00 نع ىدعبيت اح كانه كنأل . ايروأ رفاسنو كدخآ
 . ٠ اهيب ىلغشنت ةينات ايند ىفوشت اح ٠٠ هيف ةشياع

 صم ىف ةشيزح ىقيأ اين ىنأ نكات يادي ةلئاق هتعطاقو
 ٠ نكمم شم ٠٠ ؟ ارسيوس ىف ةديعسو

 ٠ ابروأ لامج نع اهثدحي ٠٠ اهعنقي نأ لواحي ماصع داعو
 نقلا ةطخلا ليسضافت اهل عرشيو ٠ "اهتاروزيس يتلا: .نالبلا نع
 ٠ اهثثؤيل ىلومرتنتل اهناكرتيو ٠٠ ةقش نارجاتسدس ٠٠ اهعضو
 ةزهاج ةقشلا ادجيل نيرهش دعب نادوعي مث ٠٠ نارفاسيو
 20 ٠ امهلابقتسال

 نأ عيطتست له ٠٠ ىحتف ىف حراس اهلقعو . هل عمتست ىليلو
 هعم اهدحو ىهو ؛ ماصع لمتحت نأ عيطتست لهو ٠*٠ ؟ هنع دعتبت
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 ٠ اهودع هنأ ٠٠ اهبح قنخي نأ ديري ٠٠ اهتداعس نم اهمرحي نأ
 ىهف كلذ مغرو ٠٠ اهسأر ىلع قديو ٠٠ اهردص ىف ىولتي ءىشو
 بحاص هنا ٠٠ ماصع نم رفت نأ عيطتست نأ ٠٠ رارفلا عيطتست ال

 ٠٠ هل ةبوطخم لازت ال تماد ام ٠٠ اهديس ةئأ ٠٠ اهيلع قح

 نأ. ديرت ال اقح ىه له ٠٠ هل اهتبطخ خسفت نأ ديرت ال تماد امو

 ىف نيعو 2 رانلا ىف نيع ٠٠ ىردت ال اهنا ٠٠ ؟ اهتبطخ خسفت

 * هذختت .دحاو رارق ىف رانلاو ةنجلا عمجت نأ عيطتست الو « ةنجلا

 2. ةطشن اهنا ٠٠ سكعلاب ٠٠ عادص اهسأر ىف الو . ةبعت نكت ملو

 ىهو ٠١٠ اهرطاوخب محدزم طشن اهسأرو ٠٠ ةظقيتم اهباصعأ لك

 ىف اهنيعيل هيلا ةجاح ىف ٠٠ ىحتف ىلا ةجاح ىف اهنأب سحت
 ةريحلا هذه نم اهيف حيرتست تاظحل اهحنميل لقالا ىلع وأ , اهتريح

 اهلقع نكلو ٠٠ هئاقل ىلا بهذتو نآلا هنع ثحبت ال اذامل' ٠٠

 ةرماغم ىهو ٠٠ ليللا ىف اننا ٠٠ ىلقعا تنب اي ٠٠ اهعواطي ال
 ةرماغملا هذه ىلا ةجاح ىف اهنكلو ٠٠ هئاقل ىلا نآلا بهذت نأ ةفينع

 ٠٠ شحصي ام ٠* ال نكلو ٠٠ هئاقل ىلا ةجاح ىفو ٠٠

 ؟ ةتح ىف ىشعتن حورن ىبحت : ةرايسلا دوقي وهو ماصع لاقو

 ٠٠ مانأ ةزياع ٠*٠ ةنابعت انا ٠٠ ماصع اي ةرداق شم ٠٠ ال

 ش ٠ تيبلا ىلا الصوو

 ىه و ماصع ةيحان اهدخب تلامو 8-5 ةرايسلا ماصع فقوكأو

 ٠٠ ريخ ىلع حبصت : تلاقو « هيلا رظنت ال |
 نع ثحبي هناك اههجو ىف زظني ىهو اهدخ قوف ماصع اهلبقو
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 ٠٠ راوسنوب : لاقو « اهبلق ىلا قيرطلا

 نئمطي امثير ةرايسلاب افقاو ماصع لظو 2 ةرايسلا نم تلزنو
 هللا دبع معو ٠٠ ةقايللا لوصأ ىضقت امك ٠٠ تيبلا اهلوخد ىلا
 4+ هب ةماعلا ةييسكلا ةومعلا لعاد ءاكؤ :.ءاهوتقم  بابلا كرك

 روس ءارو تابتخا امثا ملسلا دعصت ملو ٠٠ ىليل تلخدو

 اهتسنأ تاقد ٠٠ ةدشب قدي اهبلق ادبو ٠٠ عرزلاب ىطغملا تيبلا
 طلتخي ساسحا ٠٠ ةرماغملاب فينع ساسحا ىلا اهتلقنو « اهتريح
 عرزلا قاروأ لالخ نم ترظنو ٠٠ ددرتلاو زفحتلاو فوخلا هيف
 ىلا اهسضار تغفر مش ٠٠ بابلا ماما ةفقاولا ماصع ةرايدس ىلا
 اتلاف تاكو تندجو :ةءاضم ةولاصلا ةزمع ثتارر تحنلا
 د م مام اهنم ثعبنت مالسلا دبع هقيدصو
 نا تتقتلاو <+ ككشلا اذه“ لك احدهما قا فندم الو ايلاخ
 نأ ديال ٠٠ ةءاضم تانيلا ةرجح نا ٠٠ تيبلل ىرخألا ةذفانلا

 ٠٠ باتك ىف رقت امهنم لكو امهيشارف قوف ناتيقلتسم ةليبنو ىفيف
 مع ةرجح ىلا اهسأر ريدت تداعو م٠ ةافطم دمحأ اهيحأ ةرججو

 ماصع ةرايس توص تعمس مث ٠٠ هظقوت ال بر اي ٠٠ هللا دبع
 تدعتبا ىتح فجاو اهبلقو اهتوص ىلا عمتست تلظو ٠٠ كرحتت
 * طا هيهررح ' ةرمجا ىلا" نطنت كدناه 22 كولا "اينعأ :تاقو
 زوب ىلع ريست ىهو « اهتاوطخب تفحز مث ٠0٠. هظقوت ال بر اي
 نم داكت ٠٠ دتشت اهبلق تاقدو ٠٠ بابلا نم تبرتقاو ٠٠ اهئاذح
 اهسأر تعفرو ٠٠ ةقيدحلا باب ىلا تلصوو ٠٠ بلقلا مطحت اهفنع
 اهاريو اهنلع لطب نم كانه نوكي نأ كفاح اهناك , تيبلا ىلا ةاجف

 لق رتال تراي نإ نوع معا ةرهج ىلا يرش ةره تكقتلا مكر +
 +0 ةعربسبو

 ٠٠ عراشلا ىلا تجرخ ٠٠ بابلا نم تتلفنا

 نحلل



 مم لظا 131 .دحأت انغاري ال تحت. كيبل :نوسح ةقستلم وماهو 5
 2 نفارحل ا !ىدخا

 ءاهئاذح نوي ىلع ريست ىكل عاد كانه دعي مل هنأ ىلا تهبنت مث

 نكلو ٠* تيبلا روس اهريس ىف تزاتجاو ٠٠ اهتيشم ىف تلدتعاف
 ىلا .نيدئاعلا ناريجلا نم دحأ اهآر ىل اذام ٠٠ قفخي داع اهبلق
 ركفت دعت ملو ٠٠ ؟ ادئاع دمحأ اهيخاأب تئجوف ىل اذام ٠٠ ؟ مهتويب
 ٠٠ اهسفن ةرماغملا ىف الأ ركفت دعت مل « ماصع ىف الو ىحتف ىف
 ددرتلاو ١ نفحتلاو: , فوخلا ٠٠ افردص المي ةرماغملا ساسحاو
 اهاتبكرو ٠« ناشعترت اهاتفشو ٠ اهينيع قوف شعترت اهشومرو
 ٠ ناشعترت

 عقاولا ناديملا ىف تحبصأ ٠٠ ديشخالا عراش نم تجرخو
 «ةرجألا تارايس فقوم وحن ىطخلا تعرسأو ٠٠ سابع ىربوك مامأ
 2, قئاسلل تلاقو 2< اهيف ءىبتخت اهنأك اهادحا ىف اهسفن تعضوو

 : اهقير علتبت ىهو «١ جرشحم توصب
 ٠٠ ىطسأ اي اشاي ناميلس نآديم

 + نيف ءاقمللا نعش نازكال نمو ٠١ ةرايسلا اهب تقلاكتاو
 اهعبتي ماصع نوكي نأ ىثخت .اهناك « ةذفانلا لالخ نم انايحأ رظنتو
 ةماستبا تعفتراو ٠٠ اهيلق اده ٠٠ ائيشف ائيش مث ٠٠ هترايسب
 , اهتماستيا تعستا مث +٠ اهسفن اهب ءىنهت اهناك « اهيتفش نيب
 ٠ همامأ اهب اجافي امدنع ىحتف هجو ىلع ةرماغملا ةروص ىرت اهناك

 لاقي لمح تلخذ مك. ةناهكتنالا عراك ىف ةرايسلا نم تلزنو
 ىقيسوملا دهعم ةرمن تبلطو « نوفيلتلا وحن تعفدناو ٠ كانه
 ' ٠٠ ىقرشلا

 4: كلصق دن ىسعخ ةاكيسألا ىلكأ دقات
 ةسماه تلاقف ٠ ىحتف توص تعمس مث « اليوط ترظتناو

 ماوق لاعت , ةقشلا بنج انأ « الاح كفوشأ مزالا « ىحتف

 "؟1ا/



 ؟ لضخ ىللا هيا ؟ نليل اياةيآ لصح + ةفهل ىف .ىدتق لاقو
 ٠ ! فرعت اح ىجيت امل : سمهت لازت ال ىهو تلاق

 ٠ ةعرسم ىطخ ىف تراسو ٠٠ اهناكم ىلا ةعامسلا تداعأو

 ىثشخت اهنأك ٠٠ اهلوح تفلتت الأ دمعتت ىهو ٠ عراشلا تزاتجاو
 اهفوخ ىف تناك ٠٠ اهاخأ وأ ماصع ٠٠ ادحأ ىرت نأ تتفلت نا

 ٠ اهودع ىرت ال ىتح لامرلا ىف اهسأر نفدت ةماعن اهناك اهصرحو

 سلاجلا باوبلا نا ىتح « ةرامعلا لخاد ىلا ةعرسو ةفخب تتلفتاو'
 تجرخأو ٠٠ سداسلا رودلا ىلا تدعصو ٠٠ اهريامل بابلا مامأ

 ىلا اهرهظ تدتساو © .تلخدو.نابلا تعقفو اهتبقح نع حاتفلا
 + .نامالا ءئطاش ىلا .تلصو اهناك + تييتتو + ظئاحلا

 ٠ اهنم ةعطق لك لبقت اهنأك ٠ ةقشلا ءاحنأ ىف اهينيعي تفاطو

 ٠ اريخأ ىحتف اهارتشا ةضيرع ةكيرأو , ديحولا دعقملاو , ونايبلا
 ةشعر تأده ٠٠ و ٠٠ ةكيرالا ىلع اهسفن تقلأو

 اهبلق جيجض ادهو ٠ ' اهيتبكر ة ةشعرو «٠ ادتلبا هينحرو 2 اهشومر
 ٠ اهسارو

 اهجوزتي نأ ىلع ماصع رارصأ ىف ديدج نم ركفت تابدبو

 ٠ مداقلا عوبسألا

 تادبو ٠+ را نأ نود اهعباصأ تدمو ٠٠ اهلايخ حرسو ْ
 ارقت تلطاو ٠٠ اهعبصأ نم اهتعزن مث : ٠ ةيبهذلا ةلبدلاب ثبعت
 ٠ اهلخاد ىف بوتكملا لا

 ٠٠ اهجوز ىه ىحتف نا
 ٠٠ ردقلاو « بلقلا هراتخا ىذلا جوزلا

 عوبسالا ىف اهيلا فزي نأ بلطي ناك ىذلا وه ىحتف نأ ول ىرت
 ٠*٠ ؟ راتحت تناك له ٠٠ ؟ ددرتت تناك له « ةليللا لب 2 مداقلا

 تذخأو 2 ونايبلا ماما تسلجو ٠٠ ةكيرالا قوف نم تماقو
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 ٠٠ ليللاك ٠٠ ملحلاك اًنداه انحل ٠٠ نوسلدنمل انحل فزعت
 أ .فافؤلا ةليل

 ٠ اهسفن نيبو اهندب تمستبا مث
 مث ٠١ اذكه امئاد اهبحي ىحتف نا ٠٠ اهيفتك قوف بهذلا باسناو ٠.٠0 اهتريفض لحت تاأدبو 2 اهسأر ةرخؤم ىلا اهيدي تدمو

 : مىرج نطاخ < ديدج رطاخا اهيواز امتاك اهاتيع تقرب مث **
 ٠٠ ؟ اهفافز ةليل ةليللا هذه نوكت ال اذالل

 ٠ ندقلاو بلقلا هراتخا ىذلا جوزلا ىلا اهفافز ةليل
 اذه عمس اهعم دحأ نوكي نأ ىثخت اهناك ٠٠ اهلوح تتفلتو

 ٠٠ اهسار ىف رودي وهو رطاخلا
 كانه نوكي نأ نود ٠٠ اهعياصأ فارطأ ىلع ريست تماق مث

 صيمك قوف اهينيع تقلأو ٠٠ ىرخألا ةفرغلا باب تحتفو ٠٠ عاد

 ىذلا صيمقلا ٠٠ دعقملا ىلع نيعوضوملا ربماش ىد بورلاو اهمون
 ٠٠ ادبأ هيدترت ملو ٠٠ اهتيب نم برهت نأ تررق موي هب تءاج

 ٠٠ مونلا صيمقب اليوط اهانيع تقلعتو
 , ةفرفلا تلخدو ٠٠ ارارق تذختا اهناك اهيتفش تمز مث

 ٠. ةعطق ةعطق ٠٠ اهيايث علخت تأدب مث ٠٠ اهءارو بابلا تقلغأو

 ميمصتلاو دانعلا نم اديزمو « .ددرتلا نم اديزم ريثت ةعطق لكو
 ٠ ةديدجلا ةرماغملا ىحن عافدنالاو

 ٠ مونلا صيمق تدتراو
 ٠. ناتفوشكم اهاعارذو ٠٠ فوشكم اهردصو
 رونلا نم ةحفصك تفاخلا ءوضلا ىف عملت ءاضيبلا. اهترشبو

 تمستبأو ٠٠
 ضوحلا قوف ةقلعملا ةآرملا ىلا تبهذو ةفرغلا نم تجرخ مث

 تجرخاو « اهتبيقح تطقتلاو تجرخ مث ٠٠ اهرعث ىواست تفقوو
 مث , اهعبصا قوف تارطق اهنم تبكس , ةريغص رطع ةجاجز اهنم

 لح



 ٠ اهيعارذ العأ ىفو ٠ اهقتع لوحو ٠ اهينذأ فلخ هب ترم:

 هتلمحو هتعلخف ٠ * ا هيعرق ا هت لازي ال اهءادخ نأ ىلا كيدتت مث

 اهنم تجرخ مث « اهبايث ةيقب اهيف تكرت ىتلا ىرخألا ةفرغلا ىلا
 + + يئايكلا ينام نيددقلا ةيفاح عكستت تداعو.٠٠ اهباب تقلغأو
 تمستباو ٠*٠ ةيلافلا ةفحتلاك ٠٠ ةريصق اهئاذح نودي تدب دقو

 هجو ىلع اهارتس ىتلا ةشهدلا رؤصتت ىهو « اهسفن نيبو اهنيب
 سيل ٠٠ ال ٠٠ فوخلاب روعش اهمهاد ةأجف مث ٠ ٠ مث ٠*٠ ىحتف

 مو ؟ اهسفنب تعنص اذام ٠٠ فوخلا دح غلبي ءايح هنا ٠٠ افوخ

 :ءفوخلا نك ملت يذلا ءانعتاو 217 :نردحلا اذنه اهل ضاق
 ةفقاو اهنأك ٠٠ نافجت اهاتفشو / نانقتحت اهاتنجوو ٠٠ دتشد
 اهتونجو ٠٠ اعطق ةنونجم اهنا ٠ * ال ٠٠ عراشلا طسو ىف ةيراع
 اهلهأ نم ٠٠ ماصع نم ٠٠ ؟ نمم مقتنت ٠*٠ مقتنت اهنا اهل روصي

 ىذلا بحلا سيل هنا ! ؟ اهسفن نم ٠٠ اهنع امغر اهنوجوزري نيذلا
 :كيفل +5 يحلا ريع: نشا : موك 4 وتلا نمينق .ءادكرا ىلا اهعقدا
 م سائلا ةلعلو يقر نما تزهلا 'ةلواحم هلعلو 5+ ءاقتنالا
 اح هيسحلا نأ فاذا ناك اه. اهتايح ىف رقتست نأ

 ٠ نونجلا اذه نع علقتو ٠ اهبايث ىدترت نأ ٠*٠ تناك امك دوعت

 اهعيصأ تدمو ٠٠ نيكسم نزح نم ةياحس اههجو تلعو
 ٠٠ ى , عئاض نيزح مغن ردصف ونايبلا حيتافم دحأ ىلع تطغضو
 ٠٠ بابلا حتفو ٠٠ و

 توص ىف سمهو ٠ ناتعستم هانيعو اهيلا رظني ىحتف فقوو
 ٠٠ ىليل : روهيم

 تملستسا اهنأك « اهيناجب فاعف فرو اهينيع .تخراأوأ
 ++ .علسسلا نأ الإ: ةعيلقمت ام نات دعبل

 ا
 ٠*٠ تتمصو ؟ لصح ىللا هيا

 ضرح



 رظني وهو .٠٠ ىرخأ ةوطخو ٠٠ ةوطخ اهيلا هدشي اهتمصو
 رعشلا نيب ةكرعم ىف هناك ٠٠ اهيلع فاخي « اهيلا هعافدنا ىف ةنأك 1 تنخيبمث قاطني ©” رئاخ قيرب ةيدبك ىفو ٠ هينيع لك اهيلا
 نق أ فرو عدلا ةلقع سواد نيتيراعلا نيفتكلا قوف روثنملا

 راما ياك 17
 ىتبيبح اي
 ٠0 اهيتفش نع ثحبو ٠٠ هيفتك نيب هلك اهدسجو
 عاضو ' اهتويح تعاض ٠. ٠ هيتفش نيب اهيف ام لك عاضو

 ٠ اهلكاشم لك تعاض ٠٠ اهؤايح عاضو ٠٠ اهفوخ
 ٠٠ امهيدسج .بيذتل عفترتو ٠ * امهيمدق تحت بشت رانلاو
 ٠٠ ةنجلا تيسن ٠٠ رانلا طسو ةمئاه ىهو

 :هيتفش نع ناقرتفت ال اهاتفشو ٠٠ رانلا نم ديزم هديرت ام لك
 ش ٠٠ امهبناجب ةكيرألاو
 ةيقب ٠٠ امهيسار ىف لقعلا نم ةيقب كانه لازت ال ' ٠ نكلو

 لك عقدي. نأ .نم هيمدتو:« مالستسالا لك. غلستست ن نأ نم اهيمحت
 ٠.٠ همواقتو 1 ٠ مواقت ةيقب ٠٠ عاقدنالا

 ٠.٠ نيندعلا ةضمغم .لازت ال تناك ٠٠ هافشلا تقرتفا امهدنعو
 اهاتنجوو ٠٠ يي بة ام انايشل 0 احا

 اهدي تعفرف ؛ ءايحلا نم ةبونب ةاجف ترعش مث ٠٠ ناتروهصم
 ءىبتخت ناكم نع تثحب مث « اهردص قوف اهصيمق فارطأ تمضو
 ها ل 0 هيف
 و

 09 ؟ تقولد 0 مو لصح ىللا هيأ

 يح ا

 ضف



 ةياغل ىنلصو هتيلخ تق ماصع عم تقولد ىنا ضورفملا 5-5

 ٠*٠ ىنفوشي دح ام لدق « ةراج تجرو « تيبلا

 رتكأ نونجم شدح امو . صلاخ ةنونجم ىتيقب ىتنا مهلا

 ٠٠ ! انأ الا كنم

 ,: راج ةبول ىف كافرا“ ةكيرألا قوق هفاجب ةليمن تشلجر
 : ةايحلا هجاوتل تقافأ اهنأك

 اهتاخد ثفنو 3 ةراجيس لعشأو 0 هرئاجس ةيلع ىلا هدي لمو

 ةماسثنا تحمل اهتكلو ٠٠ .مالكلاب اهنع نيعي :نأ- نما نيكأ هتسافت
 ::ةالابم الب اهيفتك زهت ىهو تلاقو ٠٠ هيتفش فلخ اهثبخي

 ٠٠ شكمهي أم تنأ اهبط

 ةقرللا فقتل كلفني روك. ىلع لقا ز وهو: هلق
 ٠ ىزوجتت كنا ىنمهي ٠*٠ ىنمهي ٠*٠ ىنمهيا
 : هتحاقو نم ةشهد اهنأاك تلاق

 + كامن لما” اك موتا ةووقا نا فل رولا ةمهنط
 ش ا ٠.0 ؟ ودك شم

 امي رورغلا 0 هردص ألمت رورغلا ةوشنئو 0 ءوده ىف لاق

 1 : هل هتحنم

 هيف ىزوجتت اح ىللا .مويلا نيينتسم موي لك نيشياع انحا
 فوخلا نم انبعت ٠٠ راظتنالا نم انبعت ٠٠ هد مودلا نم نيفياخو
 1+ قملتكو ىزوجتت نيبحا يقي

 : ةدح ىف تلاق

 ففف



 : لاقو ائيش ركذت هناك هينيع قيرب هينيع ىفو اهيلا تفتلاو
 شم شينبحتب ام ىتنك ولو ٠ * ىنيفرعتاح ىنيبحتب ىتنك ول

 2 ةديصع عباصأب اهرعش رفضت تادبو هيناج نم تماقو
 : تلاقو

 كيلخيب ىللاو ٠٠ كفرعأ اح شم ٠٠ كبحاب تنك ول ىتح
 زوجتا ام موي.ىنا دكأت امنا ٠٠ كبحاب ىنا فراع كنا هدك لوقت
 ! ٠٠0 تم ول ىتح ٠٠ كفرعا اح نكمم شم

 لوقي امب نمؤي ال هناك زتهم توص ىف لاقو «٠ ةهرب تكسو
 ٠ ىتومو ٠٠ ىزوجتا ٠٠ هيلمعت مزال ىللا هد ٠٠ قح كل

 ٠٠ ةلكشملا لحنتو ٠٠ توهأ انأو

 ٠ تومتاح شم تنا : هنم رخست اهنأك تلاق

 ٠٠ ىتنا الو : لاق

 تلخدو « اهرهظ هل ترادأ مث « هلتقت نأ ديرت اهناك هيلا ترظنو
 تدترا امثير هنع تباغو بابلا اهيلع تقلغاو ىرخألا ةفرغلا
 'اهعضت نأ لبق اهقزمت نأ لواحت اهناك ةيبصع ىف اهتدترا ٠٠ اهبايث
 « هينيع ىف رظنت همامأ تفقوو 2 هيلا تجرخ مث ٠٠ اهدسج ىلع
 ٠ ةياجلا ةعمجلا نوجتا ىنا قفاوم تنا ىنعي : تلاقو

 ٠ ةفراع ىتنا : اهينيع نم برهي ىهو لاق
 ٠٠ ؟ هيا ةفراع : ةدح ىف تلاق

 ىنا ةفراعو ٠٠ كبحاب ىنال قفاوأ شردقا ام ىنا ةفراع : لاق
 شردقا اه ىفالو «٠ ئزوجتت مزال كنال شيكقفاو اه شردقا ام

 ٠٠ ماصع لدب كزوحتا

 : هنم رخست اهناك تلاق مث ةهرد هيلا رظنت تلظو

 ٠٠ كبجعي ناشلع ٠٠ ةياجلا ةعمجلا زوجتا اح ٠٠ رضاح
 ٠ حيرتست ناشلع
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 ٠٠ جورخلا ديرت بابلا وحن تعفدناو
 هع ليقول لكامت لزنأ اذ يكنما + "اهءاوو: حانصو
 ش ٠ ىدحول لزنا اح ٠٠ ال : تلاق

 ليللا صن ىف انحا هد ٠٠ رشانتا ةعاسلا ٠٠ نكمم شضم : لاق

 ٠٠ اهب قحلو . ةعرسي هترتس ىدتراو
 : دقلا نا :ايهوكلا لكمال 2+ نان هعضلا يف اهقوود

 اهسفن ىلع ةروثلا ٠٠ ةروثلاو دمكلاو ظيغلا نم جدهتي اهردصو
 عمجتست ال اذامل ٠٠ ؟ لجرلا اذه بحت اذامل ٠٠ اهبح ىلع ةروثلا ٠٠

 ىف ملعت اهنكلو *. بحلا نمو هنم برهتو ٠٠ ؟ ههركتو اهتدارا
 دك فهشأ 2 ةدارأ اهل نركم نأ نم داهم انا ايست ةرارقا
 ٠ ههركت نأ نم فعضأ ٠٠ اهبح

 هردص ديو ٠٠ رورغلا ةدون هتلياز دقو اهبناجي فقاو وهو
 ىف ةقداص نوكت نأ نم فوخلا ٠٠ فوخلاو ةعوللاب ءىلقمي
 جوزتت الأ اهنم بلطي نأ ىنمتي وهو ٠٠ جوزتت موي هكرتتو . اهدعو

 هل نوكت نأ ديري ٠٠ اديأ جوزتت نأ اهديري ال ىهو اهفرع ذنم ٠٠
 ٠ هل شيعت طقف ٠٠ اهجوزتي نأ نود ٠٠ هل شيعت نأ ٠٠ هدحو
 نم" عزف املك مرظتتتل + ةقشلا ىق:نكستو: م اهلها اهلك كوتن
 لك وه اذه نكلو ٠٠ هنم ةينانأ اهنا ٠٠ هلمع نم غرفو 2 هتجوز
 هتجوز قلطي نأ عيطتسي ال هنا ٠-٠ اهل همدقد نأ عيطتسر ام
 هعيطتسي ام لك ٠٠ هتجوز قوف اهجوزتي نأ عيطتسي الو . اهجوزت.ل

 نم اماغنأ عنصي نأ ٠٠ هنف اهنم ىحوتسي نأو ٠٠ اهبحود نأ وه ,
 نمو « اهتالبق نمو ؛ اهيفتك قوف لدسنملا اهرعش نمو . اهيثيع روذ

 حجوزتي ال نانفلاو ٠٠ نفلا اهنا ٠٠ اهشيطو اهعافدنا نمو . اهبح
 اهضرحي نأ عيطتسي ال ىهف كلذ مغرو ٠٠ هيف شيعي هنكلو 2 هنف.

 عمتجملا نم اهمرحي نأ كلذ ىنعم نا ٠*٠ جاوز ٠الد هل نوكت. نأ ىلع
 ريغص ءانا ىف اهعرزيل اهيف تتبن ىتلا ضرالا نم اهعلتقي نأ ٠٠
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 ٠١ ةيلوئسم ىهو ٠٠ عورف هيف قئبنت الو ١ روذج هيف دتمت ال قيض
 اهلمتحي نأ عيطتسي الو ٠٠ اهفاخي ٠٠ اهفاخي ةريبك ةيلوئسم
 و

 « اهينيع نم لطي ظردغلاو هيلا تتفتلاو ٠ ةرامعلا نم اجرخو
 ٠٠ ىدحول حورأ ىنبيست حمست : تلاقو

 : ةرجألا تارايس ىدحا ىلا ريشي وهو لاق

 ٠٠ ليللا صن ىف كدحول ىسكات ىبكرت نكمم شم ٠٠ ال

 نأ نود , اهءارو لخدو « ةرايسلا لخاد ىلا قفر ىف اهعفدو
 هديرت ىهف ءىثش لك مغر ٠٠. اهعم هديرت اهنال امير ,« ةمواقم ىدبت
 . ٠٠ اهعم

 .٠٠ ةرايسلا ةذفان نم لطي امهنم لك ٠٠ نيتماص ابقبو
 ٠*٠ اهنم ايرتقا املك برهت رونلا حيباصمو

 : لاقو « تافدقم الب اهيلا تفتلاو
 ٠٠ ؟ شيزوجتت ام كل لوقأ ىنا ىلضفت ىتنك ىنعي
 سحاب ٠٠ ىزوجتا ىل لوقتب امل كهركاي انأ ٠٠ هويأ : تلاق

 ٠٠ ىنم صلخت زياع كنا

 كل لوقأ شردقا ام امنا ٠*٠ ىزوجتت كزياع شم انأ : لاق

 ش ش ٠٠ شيزوجتت ام
 : ةدح ىف تلاق

 ٠٠ ىتيلوئسم لمحتت زياع شم كنأل ٠٠ اعبط .
 : 2: ىسأ ىف لاق

 ول ىنيهركت احو ٠٠ شيتزوجتا ام ول. ىنيهركتاح ناشلع
 ٠٠ ماصع ىزوجتت كنا الا شيف ام ىقبي ٠٠ كتزوجتا

 هقنع ىف اهينيع بشنت اهناك هيلا رظنت ىهو تلاق
 ٠ ؟ هيل زوجتا ىنزياع ٠٠ ؟ ةحارصب ىل لوق ٠٠ ؟ هيا كدصق

 ٠٠0 ؟ 1! هدك شم ٠٠ ؟ كيز ىقبأ ناشلع

 نفقد

 ( © ج  سمشلا ءىفطت ال )



 كلهأ ٠*٠ عمتجملا ٠٠ ىزوجتت ىكازياع سانلا نأل : لاق
 ١ ا ديلاقتلا

 سانلا شينمهي ام انأ : تلاق

 ىنيهركت اح سانلا نم كتمرح ىلو ٠٠ ىكومهد : لاق

 سمه اهخارصو 2« تخرصو « اهينيع نم عومدلا تقثبناو
 : .جرشحم

 كسلخ فرخأ ةذزياع سن 2+ كموكأي ه0: كفركاب انك د
 ٠ كبحأ تمرح ٠٠ تمرح ** تمرح ٠٠ صالخ

 ايتن انك ةرايسلا تنقوو
 | ٠ اهيدخ قوف عومدلاو تلزنو

 ىفيف اهتخأو ٠٠ اهتفرغ ىلا تراسو ٠٠ تيبلا ىلا تلخدو
 بناجب ريغص حابصم ءوض ىلع ًارقت ةسلاج ةليبنو ٠٠ تمان دق

 ىف رظنت ىهو تلاكو , باتكلا قوف نم اهسأر تعفرو . اهشارف
 ؟ هيل هدك ىترخأتا : اهتخأ هجو

 ٠٠ هوب ائيشعتا : اهيلا رظنت ال ىهو ىليل تلاقو
 4 نطيسم قنا + نتمنى ةارح كلاقو
 : اهعومد فقجت ىهو ىليل تلاقو
 ها ةياعلا ةسعنلا نبش انا: بتطح !ءاتمع نيس -+ ولام

١١ 

 دددحتل ةلئاعلا دارفأ ىلع حلي ماصع ادب ىلاتلا مويلا حابص ىف

 ٠*٠ نارقلا دقع دعوم

 ىف + :نارقلا ذقعي نأ ىلخ ةتقفاوم لاثو:+ ىليل لاح ىلا بهذ
 : راقولا ةنرد همف ألمي وهو لاخلا لاقو ٠٠ ىلاتلا عوبسألا

 قرم



 كاشف شم اأو + ىدبا اي كقح نع ةذد# لاح لك يلع
 5 هدك نم رتكأ ليجاتلل ىعاد

 دجلا تاراما ههجو ىلعو « ةلئاعلا تيب ىلا ماصع هجتا مث
 عمجيل .هترئادب فوطي ةيباين تاباختنا ىف حشرم هناك , ميمصتلاو
 تاكلت امنيب « ةليبنو « ىفيفو « مالا هتلبقتساو ٠٠ نيبخانلا تاوصأ
 حابصلا ىف نهترايزل هئيجم نأ ترعش دقو ٠١ اهتفرغ ىف ىليل
 صاخ ببس هل دي اال

 وهو مألل لاقو ٠ نونويع نم لؤاستلا تارظن“ ماصع ىقلتو
 قح نهل كرتي نأ ديري ال هناك مزاح داج توص ىف ملكتي نأ دمعتي
 : هتضراعم

 ٠ باتكلا بتك داعيم ددحن ناشلع طنط اي ةدراهنلا تيج انأ
 ىدحول رفاسأ ىنا لوقعم شمو ٠٠ مايأ ةرشع دعب رفاسأ مزال انأ
 ٠ هدك نه رتكأ ليجاتلل ىعاد ىأ فياش شم انأ مث ٠ ىليل بيساو

 سيقت اهناك هينيع. ىف رظنت ىهو ؛ ةهرب ةتماص مالا تلظو
 ٠ امهيار امهلأست اهناك اهيتنبا ىلا ثتفلت مث ٠* هميمصت ىدم
 ؟ ماصع اي ةيوش اونتست نسحأ هضرب شم : دهنتت ىهو تلاق مث

 : رارصا ىف ماصع لاقو
 ؟ ! هانتسن اح ىللا هيا ٠٠ ؟ طنط اي هيل ىنتسن

 نكت مل اهناك ةنيزح ةباحس اههجوب ترمو ٠٠ دهنتت مالا تداعو
 : فعض ىف تلاقو 2, اعيرس اذكه اهتنبا قأرف هجاوت نأ عقوتن

 ا ا

 مجتت ىتانب نم تنب لوأ ىد ٠ اهيب حرفا ىنا ىليل زوجتت ام موي
 هلو

 : اهيار نلعت اهناك ةليبن تلاقو
 ٠٠ ؟ امام اي لود نيمودلا حرف لمعي دح

 1 : ىفيف تلاقو
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 لمعي لبقي اح انيف شدح ام ٠١ ةنس دعب اوزوجتا ول ىتح -
 ٠٠١ مودمم شورضحي اه حرف لمعتي نكمم شم .:* حرف

 حودمم ىلع ءاكبلاب مهت اهناك , اهردص ىلع اهسار مألا تقلأو
 0 ٠٠ ؟ هيا اهيأر ىليلو : ماصعل تلاقو اهسأر تعفر مثأ

 ىرورض « متنا متقفاو ىل امنا ٠*٠ ضراعتي ىليل : ماصع لاقو
 توفت ام لبق زوجتت اهنا روصتت ةرداق شم هيه ٠٠ قفاوت اح
 25 كح 5+ ةيوشتلا ةحافحم © ةئنبلا

 نيب عاصم اذ يوقف ةيونك؟ مانا ةركع سو مآلا .كلاقو
 هل عيبت ٠ ارجات مواست اهنأ « هيب » ظفلب قطنت ىهو تسحأو

 ٠٠ اهتنبا

 موي باتكلا بتكن انحا ٠٠ ادبأ : مستبي وهو' ماصع لاقو
 ٠ نينتالا موي رفاسنو ٠٠ ىاجلا تبسلا

 ٠٠ نكمم شم ٠٠ نكمم شم : خرصت اهناك مالا تلاقو
 ٠ جدهتي اهردصو . دقعم اههجوو بابلا نم ىليل تلطأو
 ىليل ىلا .تفتلت نأ نود .ماصع“ ىلا لسوتت. اهناك مالا تلاقو
 رفاستاح ىللا اهنيتاسف لمعت ىليل ناشلع ىوق ىردب هد

 ٠٠ اهيب

 ىرتشن ٠* هرب نم ةجاح لك ىرتشناح انحا ام : ماصع لاقو
 ٠٠ و ٠٠ سيراب نه نيتاسفلا

 ٠ : :ةعطاقت لول تلاقو
 ٠٠0 :تقولد زوجتا شردقا ام انا ٠٠ نيتاسف ةلاسم شم

 عفري وهو «* ضيفخ توص ىف لاق مث , ةهرب ماصع تكسو
 ٠ + اهدوور هناك قليلا للا ةيبكاع

 ٠ ايناملا ىف لغش ىدنع ٠٠ مايا ةرشع دعب رفاسأ مزال انأ

 ٠٠ لوقعم شم ٠٠ ىدحول رفاسا ىنا لوقعم شمو
 ففخت نأ لواحت اهناك « اهتخأ ىلا مستبت ىهو ةليبن تلاقو
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 ماصع اهب ملكت ىتلا ةيديدهتلا ةجهللا عقو نم
 ىنتسير « سيراب نم زهجي ردقي دح ٠* ىليل اي ىعلدتب ىتقنأ

 ٠٠ ؟ رصف نم زهجي امل

 نخل ذك اهناكاملل [: كلاقو
 هفوشن اننا مهملا سب ٠ ٠ قح هدنع ماصع ٠٠ ىليل اد حيحص

 ٠*٠ ؟ ىازا اودعقت اح ٠٠ ركفن مزال هضرب ٠٠ هيا لمعن اح

 : رورغ ىف ماصع لاقو
 كلامزلا ىف ققش تالت تفش ٠٠ ةجاح لك باسح تلمع انأ

 ىللا ةقشلاو ٠ مهيلع جرفتن ناشلع ىليلو انأ تقولد موقن رذقن ٠
 ”عجرت ام لاب ىلع اهشرقي ىلومرتنبل اهييصنو ٠ الاح امرجات اهبجعت

 ٠ اهعدخي ناك هناد همهتت اهناك . ظيغ ىف هيلا ىليل ترظنو

 ققش ىلع رودتب تنك كترضح ىنعي : اهظيغ لالخ نم تلاقو
 عملا هدك شم ٠٠ ؟ ايارو نم

 رود ىللا هوه اياب عاتب ريتركسلا هد ٠٠ ادب : ماصع لاقو
 : هتجهل تفخ دقو الئاق درطتساو ٠ هقير علتبا مث ٠٠ مهيلع

 لجان ام لكو ٠٠ ىليل اد ضعب نع دعدنب اننا سساح انأ
 ١ ىمدنتاح شم كنا دكاتم انأ « رتكأ ضعب نع دعبنب « رتكأ انزاوج

 : طخس ىف ىليل ىلا رظنت ىهو ىفيف تلاقو
 لك ضعب عم اوجرختب متنا اه ٠٠ ؟ هيا ىلع ىللدتب ىتنا

 ىقبي ٠ ضعب عم اوصقرتبو « ضعب عم امنيس اوحورتب ٠٠ موي
 ٠*٠ ؟ هيل شوزوجتت ام

 ٠٠ دح عم شتصقر ام انأ : ةدح ىف ىليل .تلاقو

 ٠٠ ىصقرا ىقبا : ىفيف تلاقو
 ماصع ىلا تتفتلا مث ٠٠ ىفيف اي ىتنا ىتكسا : مالا تلاقو

 : ةديدج ةجح نع ثحبت اهناك ةلئاق
 ٠ ايوخأ ىار دخآ مزال ٠٠ ماصع اي لاح لك ىلع
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 : ةعرسب ماصع لاقو

 0 ٠ قفاوم هيب تزع

 ٠ ىليل ىئثيع ىف ظيغلا دتشأو
 7 فلافز# ةفيستح ةفانعلا مألا تهبضناو

 ٠ ةقفاوم انأ « قفاوم ايوخأ ماد ام ٠٠ صالخ
 : ةلئاق ىليل ىلا تتفتلا مث

 نم ىرتشت ىدتبت .٠٠ تقولد نم كتجاح ىرضحت مزال سب
 ةدراهنلا

 : ةروثلا تنلعأ اهناك تلاق مث ةرتف ىليل تتكسو
 نات-سفب ىحرف موي ىف فقا اح ٠٠ زوجتا اح ٠٠ رضاح

 + ناودسأ

 ٠ ىدامر ناتسف ىسبلتاح كنا انقفتا ام : ةءارب ىف ماصع لاقو
 تبلاغ نأ دعب اريطخ. ارارق تذختا اهناك ؛ مزح ىف مالا تلاقو

 ٠ :ةسورع ناتسف ٠ * ضيباأ ناتسف ىسبلت اح “٠ ال : اهفطاوع
 ىليل تلاق مث ٠٠ رارقلا اذهب اوئجوف مهناك « عيمجلا تكسو

 ٠.. ؟ امام اي ىقب ىازا

 ان لاذف لو: انيحؤدي ةيفشم لاقل ىهو مالا تلاقو
 ٠ ىدامر ناتسفب زوجتت ةسورع شيف ام ٠٠ هدك : اهفطاوع
 ٠ سيارعلا لك ىز ةحرطو ناتسف ىسبلت اح

 ةعيرس تاوطخ ىف ةقرغلا نم تجرخو 2 ةعرسب مالا تماق مثا
 ٠ اهعومد نع ثحبتل ىرجت اهناك

 لواحت اهناك مستبت ىهو ةليبن تلاق مث « تمص ةظحل ترمو
 : تمنصلا حسمت_نأ

 ٠. ؟ ماصع اي لوط ىلع سيراب ىلع اورفاستاحو
 : ماستبالا اهلدابي وهو ماصع لاقو
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 سيراب ىلع كانه نمو ٠ لوألا نيلرد ىلع علطناح ٠٠ ال
0 

 « ونايبلا ىحن تطخو 2 ةضفتنم اهناكم نم ىليل تماق ةاجفو
 ٠ ايخاص افينع انحل فزعت تذخأو همامأ تسلجو , ةعرسب هتحتفو

 ٠٠ ىليل : ةخراص ىفيف هتقزم « موجو داسو
 عملت ةروثلاو اهتخأ ىلا ترادتساو فزعلا نع ىليل تفقوتو

 : ةدح ىف تلأقو 2 اهينزع »ىف

 ةسورع ىقبأ ىنازياع ٠٠ ةسورع تيقب صالخ شم ٠٠ هيا
 ٠ هيلع نيرطشتم متنا ىللا ىنايبلا ىنعمشا ؟ ٠١ ىنايب شبرضا الو
 ضقراحو ٠١ ويدارلا حتفا احو ٠٠ ىنايب برضا اح حيارو انه نم
 : لكل رش نوح ه0: قولك سبلا اهو

 تخرصو ٠٠. هيلغ فزعت تداعوب ونايبلا ىلا ترادتسا مث
 + فتستا نيكأ 04 ةتتعتا ىتنأ: *.نقيف

 ٠ اهيمدقب ضرالا برضت ىهو . ةفرغلا نم تجرخو تماق مث
 فزعلا ىف ةرمتسم ىليلو ٠٠ نيتماص ماصعو ةليبن تدقيو

 ش ٠٠ ىقنايبلا ىلع
 قوف هيفك عضوو ٠ ىليل ءارو فقوو .. ءوده ىف ماصع ماقو

 ش : لاقو . اهبسار قوف اهلبقو ىنحنا مث ٠٠ اهيفتك
 جرفتن حورن ناشلع ٠٠ ةسمخ ةعاسلا ىكيلع. توفا اح انأ

 ,« فنع ىف فزعت ترمتسا ٠٠ ىليل هيلع درت ملو ٠٠ ! ققشلا ىلع
 ٠٠ اهظيغ لكب ٠٠ اهتدح لكب ٠٠ اهباصعأ لكي

 ١ ةتماص ةماستباب ةليين ايح نأ دعب « ماصع جرخو
 اهناك ٠٠ ونايبلا ىلع فزعت ىهو اهتخا بقرت ةليبن تلظو

 ٠ ثدحي مل اًئيش ناك تلاق مث ٠٠ اهبلق ىلا اهينيعب لصت نأ لواحت
 < نانح امنا : ةلجتم“ىف ةسورع ناتسف ةكح تف انااامأ

 ٠٠ كل هيروأ موقأ امأ

 رف



 جيجدضو ٠ اهتفرغ ىلا تراسو . ةفرغلا نم تجرخو تماق مث
 همدهت نأ لواحت ةفينع تازه هناك « اهلوح نم تيبلا المي ونايبلا
 ٠ هيف نم ىلع

 . ةلئاق ىفيف اهتلبقتساو . اهتفقرغ تلخدو
 كرد ا هان اوتاكم لطبع اه شتئاك ةحااذا قليلل يلوقاح

 تثولد امام نامز ىد ٠٠ لود اهيدا عطقأ ىج اح ٠٠ اهلطبأ ىازا
 اكدوا ىف طايع ةلؤات

 فورعم ىلمعا , ىتكسا بيط : ةليدذ تلاقو
 ىلإ تداعو . ءايزالا تالجم نم ةيسنرف ةلجم تطقتلا مث

 ٠٠ تيبلا المي بخاصلا نحللاو ٠٠ نولاصلا ةرجح ىف ىليل اهتخأ
 : مستبت ىهو تلاقو 2 اهمامأ ةلجملا تحتفو . اهنم تبرتقاو
 ةحرطلا امياد ىنبجعت انأ « ىازا ولح هد ناتسقفلا ىفوش

 د د دسقلا
 ٠٠ سرعلا بوث ٠٠ ةلجملا ىق موسرملا بوثلا ىلا ىليل ترظنو

 تلظو . اهيدي اتلكب ةلجملا تكسمأو . فزعلا نع ةأجف تفك مث
 راص ىلع اهسأر تقلأو « اهيدي نم اهتقلأ مث ٠- ةهرب اهرف رظنت
 ٠. اهمامأ بصتنملا ابتخأ

 : ايكيف نم نفوتت :عوسلاو تلاقو
 ٠ ةزياع شم ٠٠ لبلب اي زوجتأ ةزياع شم

 يكس ىلع ةردبك ةفاسا وسو ىهر تلاقو ٠ اهردص ىلا اهتمضو . اهتخأ ةليبن تنضتحاو
 أ كلازي ن4 ةومتا 1:٠ شيطيمت: انج نبط ب
 تحت ضرالا ىلع ىقلم . ةلجملا ىف موسرملا فافزلا بوثو

 ْ ٠. امهمادقأ

 ىغ روسي . نولطنبلاو صيمقلاب وهو . تيبلا ىلا دمحأ داعو
 هتماستباو . رقبلا ةاعر مالفأ نم مليف لطب هناك ةئيطد, تاوطخ
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 لطت ةلوسك ةلولم ةرظنو 2 هيتفش :نم بناج ىلع لطت ةرخاسلا

 ىذلا رارقلا نم اًئيش ظحلي نأ نود تانبلا هتاوخأ ىلع لطاو
 ةدايستباب ةتانقتساف دما ةفرغ لك ىف + حابسلا اذه ىذ» دفا
 ةكرح ىف هنيبج ىلا اهعفريو اهدي لدقي ىنحناو 2 ةتهاب ةفيعض
 ٠ هساسحاي اهيدؤي امم رثكأ 2« ةداعلا مكحب اهيدؤي ٠ ةينيتور

 :كازئاع ان + دمحا ان دعقا + هما هل كلاقو
 ريخ : لوقي وهو . اهدعقمل هجاوملا جنولزيشلا ىلع سلجو

 : اهتماستباي ظفتحت نأ لواحت ىهو تلاق
 ىه رفاسيو ٠٠ تبسلا موي . باتكلا بتكي زياع ماصع

 ش ٠٠ ٠ لوط ىلع ىليلو
 مهي هنأك ادبو 2 ةهرب دمحأ هجو ىلع مامتهالا ريباعت تعقتراو

 نأو ٠١ ركفي الأ هسفن نيبو هنيب ررق هنأ ركذت هنأك مث ٠٠ ركفي نأ
 : لاقو ٠٠ ردكفت الب هتارارق ذختي

 ىقح ٠٠ ايروأ رفاستاح ىللا ةناحرف ىليل نامز ٠٠ هل امو
 ' ٠٠ رفاسأو زوجتا نامك انأ

 ٠ ؟ قفاوم ىنعي : هقيلعتب هبأت نأ نود مألا تلاقو
 0 ل نضقفا را اه: + اهيط“ ”ةطاك ىف دكت لاق
 دق اهلمأ ناك . سايلا نم ةباحس اههجو ىلعو مألا تنكسو

 رصي نأو , ضرامي نأ هنه رظتنت تناك اهناك ٠٠ اهنبا ىف باخ
 لواحت اهناك « دهنتت ىهو لوقت تداع مث ٠٠ هتخأ فافز ليجات ىلع
 : هاب نع باه موطن تيحا نكذت نأ

 ٠٠ ؟ ةجاح الو حرف لمعت اح شم اعيبط
 ٠ ةمزال شيف ام ٠٠ نسحأ : دوري ىف دمحأ لاقو

 : اهساي دتشا دقو مالا تلاقو
 ٠ ! كيأر دخآ ةزياع تنك سب انأ ٠٠ ىتبيبح اي بيط

 فرات



 نارا اتم جاع يحير ومو ماك ا ل
 ٠.٠ ةجاخ هيف سب : هيدي 0نيدي

 0 يا 2 اهدار انين اذي اهلمأ ناك مآلا/ تلاقو
 صضالخ انأ ٠٠ ةيبرعلا ىرتشا ىنا شعنمي ام ىليل زاوج : لاق

 : يلح تيم اهتمك 7< ةريغص قواك ةيبرع ٠ < اهيلعا تقفتأ
 : تلاقو . مألا هجو ىسكت ةبيخلا تداعو

 لصفت مزال ىد ٠٠ ىليل تاجاح نم صلخن املا شم سب
 مكيف دحاو لك مزال كتاوخاو تناو ٠٠ ونيل ىرتشتو ٠٠ نيتاسف
 ٠ دمحأ اي ريتك فيراصم انمادق ىنعي ٠٠ ةزده اهل ىرتشي

 : سامح الي دمحأ لاقو

 ةعمج ىف هفرصن « نيرهش ىف هفرصن اح ىللا وه ام
 تيدتبا ىتح انأ هد ٠* كتلأس ام دعب الا ةيبرعلا ىلع شتقفتا ام انآو
 ةقاونسلا ملعتا

 لسوف ىف: ثلا تلاقو
 ٠٠ ؟ رفاست ام ىليل ةياغل اهلجآت شردقت ام ىنعي

 : ةشقانملا لوط نم قهز هناك :دمحأ لاقو.
 ٠ رهش دعب اهيرتشناح انك اذا ٠٠ ؟ امام اي هيل اهلجانو

 اناعم اهيب حرفت ىليل نامك ناشلعو ٠٠ ؟ هيل تقولد شاهيرتشن ام
 + فاست اهب لبق

 اهنأك , ىرخألا ىلع اهيتفش ىدحا طغضت ىهو مألا تتمصو
 امك . دمحأ اهب لتقت نأ اهتقلطأ نا فاخت اهردص ىف ةعبوز مواقت
 : لعتفم ءوده ىف تلاق مك ٠ ٠ حودمم تلتق

 ٠ ادفلا اللاب ٠٠ كنبلا نم سولفلا كل بيجأ لزنأ هركب ٠٠ زياع تنا ام ىز ٠٠ ىبيبح اي بيط
 ٠0. ةسورع اي كوربم : ىليلل لاقو « تانبلا ةفرغ ىف لطأ مث
 ٠ ىفيف الو ٠٠ ةليبن الو ٠٠ ىليل هيلع درت ملو

 راج لع الج

 فرغت



 ىلع فاوطلاب ةمحدزم 9 ةمحدزم مايأ ىف ىلع تعقدنتاو

 ٠ و +٠ ثاثألا راجتو . بايثلا تاعئاص ىلعو . ةيراجتلا لاحملا

 ٠+ اهلاح ىف ركفتل ةدحاو ةقيقد اهسفنب ىلخت نأ ديرت ال 2 ادهت
 ىردمتلا دكر هايس ةنلاكلا ةعاسلا ىف اهويزام نم عر" اونا

 ,نونجب ىرتشت ٠٠ ءابسم ةسداسلا ةعاسلا ىتح ىرتشت لظتو ٠٠

 مقتنت اهناك ٠-٠ ىرتشت طقف ٠٠ اهرايتخا ىف ققدت نأ نود ٠
 7 امهعم اهمآو اهاتخأو 55 ماصع بدؤتو : اهلهأ بدؤت اهنأك

 .ضرألا برضتو ٠ ممصت ابهنكلو ٠٠ اهعافدتا نفقوي نأ نلواحي
 زوجتا اح شم انأ ٠٠ هدك ةزياع انأ ٠٠ ىكيرش شدح ام ٠٠ اهمدقي

 ليقتستل اهتدب ىلا راهنلا رخآ دوعتو ٠٠ ىرتشتو ٠٠ موي لك

 ٠ رجاشتت اهناك ملكتتو ٠٠ ملأتت اهناك مستبتو ٠٠ خرصت اهناك
 ٠ تولشلاب ايندلا برضت اهنأك ىشمتو

 ٠٠ برهت اهنا

 ماصع عم اهلبقتسم نم برهت

 ٠ ىحتف عم اهيضام نم برهتو
 ٠ اهموي قيطت الو

 « ىحتف هيف ثداحت ال مود ٠٠ مويب اموي اهمايأ بسحت ىهو
 هذه ريس فقوت نأ لواحت انايحأو ٠٠ ماصع نم اهبرقد مويو
 لك نم برهت ال اذامل ٠٠ ةنونجم راكفأ اهلاب ىلع رطخت ٠٠ مايالا
 اذال ٠٠ لبقتسملا نمو ٠٠ جاوزلا نهو ٠٠ تيبلا نهم ٠٠ ؟ كلذ

 الو برهت نأ عيطتست دعت مل اهنكلو ٠٠ اهسفن لتقت ٠٠ ؟ رحتنت ال
 ىرتشتو ٠*٠ ىرتشت ٠٠ اهمايأ عم ةعفدنم ىهو ٠*٠ أاهسفن لتقت نأ

 . ميرا تايظعل اهب رعتو ا ل
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 : ”اديدج ابوك سيقت مونلا صيمقب تفقو املكو :<+ شامق ةعطق
 نوفيلتلا ىف هثداحت نأب مهت داكتو ٠٠ اهدحو اهسفن تدجو املكو

 نتيتس + مواقتس تينعت انهن“ زاقت نأ نيم كلود
 ام لكو ٠٠ اديدج الجرو ٠٠ اديدج اتيب ٠٠ ةديدج ةادح اهسفنل
 ٠*٠ ديدج بلق هراظتنا ىف مواقتو اهصقني

 ٠٠ نارقلا دقع موي ٠ *٠تبسلا موي ءاجو

 ةلدن دري مايضعو © 'ىيبلا يلع نتلكاشلا كارقأ“ كفاوكو
 لك ناعل دادرا كفو: 4+ ءابقيب ةككاجلا "+ يفيض + جتكومش

 هيتفش ناعملو ٠ ٠ هيتنجو ناعملو ٠٠ هرعش ناعمل دادزا ٠٠ هيف ءىش
 ديحأو ++ تول تاكش ف هيف هلهأو» + هكاذك .ةانعلو +“
 طابر هردص :ىلعو 2 ةلماك هتلدب ىدترد نأ رطضا دقو مهلبقتسي
 1 ا هوألا ةقنم سلاح لاخلا و: هلهاجتي نأ لواشي- نوشأ قلِخ
 عنقي هناك 2, هتبيه لماكب ودبي نأ لواحي . هيقاس قوف هشركو

 مالسلا دبع هقيدص هيناجبو ٠٠ ةرازولا ليكو لازي ال هنأد عيمجلا
 رظنيو ٠٠ ةفص هل تسيل ٠٠ لفحلا ىف ناكم هل سدا نأ سحي ٠

 تايانعو ٠٠ امهنم عاض امي اهركذي هناك ةسلتخم تارظن تايانع ىلا

 اولا ةحوطلا' اهنا نه ”تكفرك ذقو ++ يوسألا ةيدوك ىف
 بوثلا داوس نم ففخيل افوشكم رفصأالا اهرعش تكرتو
 + :نسيمك ىلع توم داك ةقعش ةكاستبا مشن >5 ةكئايص
 + ' انوع هنا 35 ماا وت زقت لم ردا ةنكاش

 ضيبأ ابوث ٠٠ سرعلا بوث ىدترت اهترجح ىف ىليلو
 ىلعأ ىطغت ىتح لزنت ةليوط همامكأو « ريبيج ليتنادلا » نم هردص
 هيسيلب ٠٠ ازئاجروالا نم . بوثلا نم لفسالا فصنلاو ٠٠ اهيفتك

 هتحتو ٠٠ « ريبيجلا ٠» نم ةريغص .ءاضيب دورو هيلع ترثتنا
 اهسأر قؤفو ٠٠ هاتفتلا نم رخآ نوبيج هتحتو ٠٠ لتلا نم نوبيج
 ٠ لتلا نم ةحرط امهنم ىلدتت « ريبيجلا » نه ناتريبك ناتدرو

 فا



 ٠ تارم ثالث سورعلا رهط دكؤت اهناك ٠ راودأ ةثالث ٠٠ ةريصق
 هناك ٠٠ اهرس حضفي هناك اهتحرط لالخ نم عملي رفصالا اهرعشو

 ٠ ساملا نم « اكالب » اهديج ىفو ٠٠ رهطلا ةنازخ نم لطر بهذلا
 ليوط قلح اهنذأ ىفو ٠٠ اضيأ ساملا نم ريبك متاخ اهعبصأ ىفو
 اهبح مسا ٠٠ ىحتف مسا لمحت ٠٠ اهتبوطخ ةلبدو ٠٠ ساملا نم
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 دادحلا بايث ٠٠ ءادوس بايث ىف ةليبنو ىفيف اهبناجبو
 ٠ ضيبألا بوثلا ىلع سكعني دوسألا بوثلا لظو

 نهلكو ٠٠ ماصع اتخأو « اهلاخ ةنبا تفرم ٠٠ اضيأ اهبئاجبو
 الو اشيدح نهل عمست ال ىليلو ٠٠ نحرتقي نهلكو ٠٠ نثدحتي
 ٠ ةآرملا ىف اهلامج ىدص وه هعمست ام لك نا ٠* احارتقا

 ٠ ةليمج اهنا
 ٠ دقتعت تناك امم لمجأ اهنا
 ٠٠0 سرعلا بوث ىف اهسفن ىلا رظند ىهو ةوشنب تسحأو

 ةوقلاب بيجع ساسحا اهلخادو ٠*٠ بوثلا تبحأو ٠٠ اهسفن تبحأ
 ٠.٠ ماصع نم ىرقأ اهنا ٠٠ اهلامجب ةيوق ٠٠ ةيوق ٠*٠ ةيوق اهنا :٠
 لك قحتسي لجر ايندلا ىف سيل ٠٠ لامجلا اذه لك قحتسي ال هنأ
 ديرت, نم ىلع هب لضفتت ٠٠ الضفت هيطعت ىه امنا ٠٠ لامجلا اذه

 ىحتف نم اضيأ ىوقأ اهنا ٠٠ اهلايخ ىف قاطني ىحتف لايخو ٠٠
 ىهو اهاري نأ هديرت ىهو ٠٠ ديرت ام هب لعفت نأ عيطتست اهنا ٠٠

 ش ٠٠ لامجلا اذهب ىبهو ٠٠ ةوقلا هذهب
 اهنا ٠٠ رورغلا نم اعون تحبصأ ىتح 2« اهتوشن تدتشاو

 ىتح ٠٠ اهنم رغصأ نهناك اهلوح نعمتجا ىتاللا تانبلا ىلا رظنت
 لمجاأو ٠٠ نهنم ىوقأ ىهو ٠٠ اهنم رغصأ « ةليبنو ١ ىفدق اهاتخأ

 ملاع نم جرختل اعيرس وطخت اهنا ٠٠ ةايحلاب ةربخ رثكاو ٠
 ديدجلا ملاعلا ىلا جورخلا ٠٠ جورُخلا بوث ىدترت اهنا ٠٠ تانبلا

 نضرشي



 ٠٠ بوثلا اذه تدترا اذا الا تنب هلخدت نأ عيطتست ال ملاع ٠

 راغص تانب نهنأك نهثداحت ىهو ٠٠ قفشت اهنأك نهل مستبتو

 نهيلع ٠٠ نهتديس اهناك نهيلع للدتتو ٠٠ اهيلا نرظني تانبلاو
 ةدسلاو قاقنلا لكحل و نينونعا نف لفألاو دهحلا طلخا قو

 نهتنسلا قوف ٠٠ رظنت اهنأك « ةقهش اهيندع ىفو اهدلا رظنت ىفيفو
 ةروطسأ ىلا ٠٠ ايعقاو نوكي نأ نكمي ال ءىش ىلا ٠٠ نكمي ال هنأل

 ةحرفلاو نانحلاب اهتخأ طيحت ةليبنو ** اهعقاو نوكي نأ ٠+ ىفو
 ىتح . اهتخال حرفت داكت ال اهناك :* نزحلا نم ةباحس اهتحرف

 ٠ اهتنيز تمتآو

 اهتحرطو « اهفزي ساملا قيربو 2 مدقتت 2 اهتفرغ نم تجرخو
 حانج اهنأك اهسأر. فلخ حجراتتو . اههجو لوح فرت ءاضيبلا

 نكلو ٠٠ كابترا الو . لجخ اهيف سدل ٠٠ ةتباث اهتاوطخو ٠٠ كالم
 ++ ناتيكسالابو < ةقكلافو م ةيقلاب ساسحا اهيف

 قوف هليذ درفتو اهدي دمت « اهبوث ىلا ةوطخ لك ىف رظنت ىهو
 ٠ اهردص قوف ساملا « اكنالبلا » تبثتو اهدي عفرتو ٠٠ نوبيجلا
 اهتخأو ٠٠ اهرعش تالصخ عضوم ىلع نئمطتو اهعباصأ دمتو
 هيفتك ىواستو ٠٠ انيح بوثلا ليذ درفت ٠٠ اهءارو ىرجت ةليبن
 ٠ ناتسفلا كل لدعا امأ , ىليل اي ةيوش ىنتسا ٠٠ و ٠١ انيح
 ٠ جووعم قلحلا ىبساح

 ٠ اهرظتني ىذلا عمجلا ىلا تلخدو

 ةروهبم مهنويعو «2 اهل اوفقوو

 ٠ لامجلا اذه لك ٠٠ بر اي

 ٠٠ لامجلل تفقو ٠٠ اهل تفقو اهمأ ىتح
 ادحاو ا ىلهو ةّدنهتلا تامتمت نم الا 00 دايسو

 تعفتراف :٠٠ اهيتنجو قوف اهلبقو ماصع اهنم برتقا مث .:ادحاو .

 كرا



 ام ىرادي دحاو لك ناك نكذب ةلعتفم تاقيلعت تو 6 ةغراف تاكحض

 ٠ هتكحض تحت هردص ىف

 ؛ماصع بناجب ىليل تسلجو
 عيطتست نل اهنأك ٠ اهيلا رظنت نأ ديرت ال سارلا ةئطاطم اهمأو

 ٠ اهيلا ترظن اذا اهعومد سدحت نأ

 / ٠٠ اييع اهيف دجت ال اهنأل ةظاتغم اهنأاك ٠٠ اهينيع
 سحت اهنا ٠٠ اههجو وسكي فعضلاو « اهيلا رظنت ىفيفو

 جوزتت اهتخاف كلذلو ٠٠ اهتخاك ةليمج تسيل اهنا ٠٠ اهتدقعب
 له ىرت ٠٠ ديسلا دبع نيمأ ذاتسالا ىلا اهلايخ حرسو ٠٠ اهلبق
 ٠ ؟ اهيلا دوعي نأ لبقي له ىرت ٠٠ ؟ نآلا ىتح اهديرد لازي ال
 ٠ ؟ فقوملا اذهل اهسفن ضرعت نأ لبق « هتنتو هجوزتت مل اذالل
 0 اهرصعت ةريحلا نكك ٠٠ اهب دبتست ةريحلاو ٠٠ ؟ اذامل م اذامل

 رفاستو ٠٠ اهتخأ هيدترت ىذلا بوثلا سبلتسو ٠٠ ديسلا دبع نيمأ
 ٠؟ لسعلا نم اهيسفن مرحت اذامل * ' لسعلا رهش ىرخألا ىه ىضقتل
 : .٠ ؟ اذامل ٠٠ ؟ اذامل

 اهيناجبو « اهبوث ىف اهسفن روصتتو . اهتخأ ىلا رظنت ةليبنو
 ىل ىتح هجوزتت نل اهنا نا دومحم نم ةدضاغ اهنكلو ٠٠ دومحم

 ٠.٠ ندحالفلا ةايح- تفرع دقو ٠ حالف هنا ٠٠ اهدمدق تحت دجس

 دقل ٠٠ ةايحلا هذه شيعت نأ عيطتست نل ىهو ٠٠ هتيرق ىف هتايح
 عيطتست له نكلو ٠٠ اهلايخ نم اهرذح امدنع قح ىلع دومحم ناك

 ىف هنا ٠٠ ال ٠0.. ؟ العف هتهرك له ٠٠ ؟ دومحم نع ىنغتست نأ

 ةكرعم اهنكلو بح ةكرعم تسيل ةكرعملاو ٠١ هبحت اهنا ٠١ اهبلق
 ةيرقلاو ٠٠ اهيلا ةررقلا دشت نأ ديرت ةنيدملا ٠٠ ةنيدملاو ةيرقلا نيب

 ضرحا



 ٠٠ رئاح هنا ٠٠ امهنيب رئاح دومحمو ٠*٠ ةنيدملا دشق نأ لواحت:
 + ةنسملا ىلإ ++ :ازولا هدف قا + هانت نأ تهمو 2 نيكسم

 لف نع كحال نق نكمل + تاضعا يه ةقكأ ىلا" وظني دسناو
 لمجأ ٠٠ ىدانلا تانب لك نم لمجأ اهنأ ٠-٠ لامجلا اذه لكي اهنأ
 ؟ هتخأك ةليمح هسفنل ةأتف دجحي ال اذامل ٠٠ نيمرج نمو ٠٠ ةردهش نم

 ال هنا ٠٠ هشركي . معن ٠٠ ههركد هنأ سحأو ماصع ىلا تفتلاو

 بلسي ٠٠ هيف ام لمجأ تيبلا نم بلسي هنأ ٠٠ ىليل- قحتسي
 اذاملو ٠٠ ؟ ىليل جوزتت نأ بجي اذاملو ٠*٠ ؟ قح ىأب ٠٠ هتقيقش
 ىذلا اذه لك نم للملاب سحي أديو - + ؟ تاذلاب ناسنالا اذه جوزتت
 نأ هيطتتس 0 'ىكلا ةؤاشلا هسدساحلا .نم للملا" + هلو يوم

 بهذيو « انه نم جرخي نأ ديري هنا ٠٠ اهب فرتعي نأ الو . اههجاو.
 ٠ اذاه ىسني ه٠ ىسنيل ٠٠ ؟ ركسي اذامل ٠٠ ركسيو ٠٠ راب ىلا

 اريثك برشي نأ ديري ٠ * ركسي نأ ديري طقف ٠٠ ىردي اال ٠٠ ىرديال
 ٠٠ رمخلا نم

 ودبي نأ ىلع رصيو . نيرضاحلا لك ىلع هتيمهآ عزوي لاخلاو
 وهو لاق مك + نيتظافلا لم“ هدو. ةتلكاس 9+ + ةلئافلا برك
 ٠ ؟ هيأ نيينتتسم انحا ٠٠ ىقب لضفتي ناتسالا اولخت اه ٠٠ هقهقي

 مم هراشلا ةلاوصسلا نفعا رطتتس ناك ”ىذلا مهلا: لْكَدَو

 ٠٠ دوسأ هيسود ىف قاروأ هطبا تحتو نوذألا
 ٠ ؟ ةمتقلا هذه لكب لجرلا اذه ودبي اذامل ٠-٠ ىلدل ترعشقاو

 حتفي نأ ٠٠ ؟ نينثا ةحرف دقعي نأ نيزحلا متاقلا اذه عيطتسي فيك
 ٠ * صقري ال اذامل ؟ ىنغي ال اذامل ؟ كحضي ال اذامل . ةداعسلل اياب

 ٠٠ مكيلع مالسلا : ظيلغ توص ىف لجرلا حاصو

 ةارما ةيحت قحتسي ال هناك . مهدحو لاجرلا هتيحت درو

 ردشو / همامأ اهوعضو . ةريغص ةدئامب هل ءىجو ٠٠ سلجو
 ٠٠ لا ىلع انلكوت : ظيلغلا هتوص ىف لوقي ىهو هقاروأ اهقوف
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 1+ دقحلا هناك هئادنو
 -تجاهذتناو - سورعلا ليكو لاخلا بناجب سلجو ماصع لقتناو

 اققني نأ ىشخت اهناك + مالك نك نوفأمللا' امهل هنقلي ام ىلا ىليل انذأ
 ٠٠ هيردق ال ءىش ىلع

 اهحنمي اهلاخ عمست ىهو ٠ ىرخأ ةرم ةريرعشقلا اهب ترمر
 1 ٠٠١ ماصعل

 ٠٠ جلثلا نم تيب هناك ضيبألا اهبوثد ترعشو
 76 دقعلا هغيص تمتر

 ٠١ ةبهرو موجو ةظحل ترمو

 لابقع ٠ + ىراكيلا لابقع ٠٠ كوربم ٠٠ تاحيصلا تعفترا مث
 سحق ال ىليلو :* و ٠٠ داعسو تفرم لابقع ٠٠ ىتبيبح اي كدنع
 ٠٠ ةليمج اهنأو ٠٠ اهلجأ نم اذه لك نأ طقف سحت ٠٠ ةحرفب
 نست 3-2 1 ىوهحت نأ + دلك لك لمتت» نأ يلتسش ايئاو
 تناك اهنأك نوذاأملا لخد ذنم اهعم ناك ىحتف نا ٠٠ ىحتف بجحت اهنأ

 ٠ اهذقنيل اهبيبح ىعدتست

 تركذت مث ٠٠ اهب سحت ال تالبق ٠٠ تالبقلا اهيلع تلاهناو
 مالا اهتمضو ٠١ اهلبقت اهيلع تنحناو . اهيلا تماقف ٠١ اهمأ ةأجف
 ٠٠ عومدلا نم ةلالغ ىف ناتقراغ اهاتيعو ٠٠ اهردص ىلا

 ٠٠ درايلا حيرلا نم ٌحوراصك

 ٠٠ ونايب ةيوش.انل ىبرضت ىليل اي كقح

 مث ٠*٠ ونايبلا ىلا العف هجتت نأ مهت اهناك ىليل مدق تكرحتو
 نأ اهنم بلطت قح ىأب ٠٠ ارذش اهتامح ىلا ترظنو ٠٠ تفقوت
 دو املأ © 4 ىناطت ما 106 يبق له. ٠:9» قضايملا قلع هفرعت
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 حودمم نع ٠١ ؟ اهيخأ نع اهضوعي نأ عيطتسي اهنباب اهجاوز نا
 ىف اهتروث قلطت"نأ ديرتو +“ .اهحاتجت :ةروثلاب. ليل تسحاو.

 لب ٠٠ حودممب اهساسحاب ةطلتخم .ةروث نكت ملو ٠٠ اهتامح هجو
 ىه انهدحو اهتلئاع نا ٠٠ اهتلئاعب اهزازتعاب ةطلتخم اهتروث تناك
 ىتلا ىه اهتخأ ىأ اهمأ نأ ىلل ٠٠ اهديلاقت ىلمت نأ اهقح نم ىتلا
 اهتعاس تركذت املو ٠٠. تفزعل , ىنايبلا ىلع فزعت نأ اهنم تبلط
 ٠ ىرخألا ةلئاعلا ٠٠ اهنم بلطت ىتلا ىه اهتامح نكلو ٠٠ حودمم

 راكنتسا ةرظن اهتامح ىلا ترظنو « ةيلئاعلا اهتماركب تثبشتو
 ٠٠ اهتاكم تسلجو تداع ٠٠ اهيلع درت ملو

 ٠٠ ةرتف تمصلا داسو

 ٠٠ اهتروث ىف اهوديأو ٠ ىليل ةروثي اوسحأ دق عيمجلا ناك
 ٠٠ اهتناها علتبت نأ لواحتو . تنيهأ اهناك , اهسأر مناه تايانع تنحأو

 اهلك تارظن ٠٠ مهتخأ ةامح ىلا ىفيفو ةليبن تارظن تهجتاو
 ش ٠٠ دحتو « طخسو « باتعو « مول

 ةدورغز تقلطأو « اهيتفش العأ ىلع اهفك ةامحلا- تدرف ةأجفو
 ٠٠ لولوت ةارما خارصك تمصلا طسو تددرت ٠ ةداح ةدورغز ٠*

 نم هوجو ىف رظنت ىهو ٠ اهتدورغز تهتنا نأ دعب. تلاق مث
 ١ : .دحت ىف اهلوح

 ٠ ماصع رطاخ ناشلع ةدحاو ةدوزرغز ولو ىتخ اي
 ٠٠ سارلا ةسكنم مناه تايانع تلظو
 ٠ ةامحلل اقافن ٠٠ هافشلا ضعب قوف ةدراب تاماستبا تعفتراو
 ىتاهو ىقب ىرطشتا ٠٠ ىليل اي ىعمسا : لوقت ةامحلا تداعو

 ْ ٠٠ ماصع ىز نوكي سب ٠٠ دلو انل
 ٠٠ ىليل درت ملو
 هم ةجابش قم ففتحت هثاك ماضع لاقو

 قفىددي



 ٠٠ اهمأ هبش نوكتو تنب زياع انأ
 +. نازضا ئق قوقت ةامحلا تداغعو

 ٠٠ تنبلا نيدعبو ٠٠ هللا نذاب لوألا دلولا
 ٠٠ ةامحلا ىنحت  ةثفاخ تاكحض ضعب تددرتو

 * ةيراب ةفاستبا فلخ اهظيغمتكت ++ -ةتكاس :ىليلو
 هتراثأ ىذلا ليقثلا وجلا اذه دد.ي نأ لواحي هناك لاخلا لاقو

 ٠٠ ؟ ماصع اي ىقب هيا اولمعت اح اوتنا : ةامحلا

 : هبدأ راهظا ىف غلابي وهو ماصع لاقو

 ةليللاو 2 ةليللا اهيف دعقن ٠٠ تقولد سواه انيم حورئاح
 :>.نيلرب ىلع هلا ناك قيطقالا عود رفاشنو 45 ةياجلا

 : ةيلاع ةهقهق قلطي وهو لاخلا لاقو
 هركي ادغلا ٠٠ مكياسح اولمعا سب ٠٠ ىملاع لسع رهش هد

 ٠٠ ىليل اي ةعماس ٠٠ ىدنع

 فقوملا ةديس اهناك ةقث ىف اهلاخل مستبت ىهو ىليل تلاقو
 لاح ان قا نذاس
 ٠ ثيدحلاب نووعدملا لغشناو
 ةيبهذلا ةليدلاب كسمأو . ىليل دي طقتلاو هدي ماصع دمو

 : نيتعماللا هيتفش قوف حوست هتماستباو لاقو
 ٠٠ كل اهلقنأ ىتاه ؟ ٠٠ ىقب ةلبدلا ىلقنت شم

 ١ اهينيع قوف اهشومر تشعتراو ٠٠ هدي ىف ىليل دي تفجتراو

 ْ ٠٠ هتلبد تسيل اهنا

 ٠٠ ىحتف ةلبد اهنا

 قدرا
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 نأ ماصع عيصسسي ال ىتح 2 ةفيفخ ةينث اهعيصأ ىليل تنثو
 : شعترت اهشومرو عقتمي اههجوو تلاقو ٠*٠ هنم ةلبدلا دشي

 ٠ ! ىعابص ىلع قيض متاخلا ٠٠ ماصع اي ىنتسا

 تعلخ مث ٠١ اهيتقشب اهعبصأ تللبو < هدي.نم اهدي تدش مث
 ٠ ةيبهذلا ةليدلا قوق اهعبصأ ىف هعضت تناك ىذلا ىساملا متاخلا

 ٠ ”ذلين اهديدعأ ىلع قيصي تاعلا ناك فنعلالمتنت ىفزإ هتعلخ
 ٠ رخآلا فرط ىلع اهتعضوو « اهعبصأ نم اهتلبد تعلخ ةعرسب مث
 هلل مضش نمو. ءاايصع ىلإ اهدي ةدمو + ىرسلا ديلا ميا
 اهبلقو ٠٠ اهئارغا لكو اهلامج لك اهيف عضت نأ تلواح ةماستبا
 ٠* بعرلا نم ضفتني ٠٠ فجترد

 عفر مث ٠٠ اهعبصأ ةياهن ىلا ةلبدلا ماصع كد لاش وتو
 هنا ا زقتت ملو ٠٠ اهلبقو هيتفش ىلا اهدد
 * اهنه رثكأ :قحتسي +“ اهقعتسي هنأ تسحأ

 1 ول يوغا هلق يلب ناعيا يجو انك دهو
 ةدهنو ٠٠ هنول اههجو درتساو ٠٠ ةحار ىف 2« اهدخ هل تملسأو

 بقعأو ٠٠ ةمالسلا ٠٠ حايترالا ةدهن ٠٠ اهبلق المت ةقيمع

 عفترت نأ لدق اهيفخت نأ تلؤاح ةثيبخ ةماستبا . ةحارلاب اهساسحا
 رظني نأ ىف ادبأ ركفي نل هنا ٠*٠ جور نم هبيطأ ام ٠٠ اهيتفش ىلا
 ٠٠0 مسالا ارقيل ٠٠ جاوزلا ةلبد ٠٠ اهتلبدل ىلخادلا راطالا ىلا
 بوتكملا مسالا ارقد نأ جاوزالا نم جوز ىأ لاب ىلع رطخي مل اعبر
 ناكم زعأ ناك امبير ٠٠ هتجوز عبصأ ىف ىتلا جاوزرلا ةليد ىلع
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 ٠ اهجاوز ةلبد ىه + اهرس هيف ىفخت نأ ةجوزلا عيطتست

 وفاهم < "ايشقت ىف ةقثلاب فراح -ساسحلا :ىليل:خاتحاو
 اهلوخ تتقلتو * « نيرح اه لعفت نأ عيظتس اهنا *+ ةيكذا اهنا“ 4
 ىتلا مهتاكحض ىلا عمتستو ٠ نيرضاحلا لك ىلع اهتماستبا عزوت
 تدمو « اهتسلج ىف اهرهظ تدشو ٠٠ ماصع اهلبق امدنع تعفترا

 2 كالم حانجك اههجو لوح فرت ىتلا فافزلا ةحرط سملت اهدي

 !تيلع :تقمتاو ++ ةييورع ثلاذ ال انيقأ "ىلا نتفطت نأ نيزك ايفاك
 ٠٠ ؟ سواه انيم اوحورت ناشلع ىقب ىموقت شم : ةلئاق ةليبن
 ٠٠ ؟ ةعست تقب ةعاسلا

 ٠٠ ىرذب هسل : دورب ىف ىليل تلاقو

 اهعفرو اهدي طقتلاو ىليل ىلا مدقتو « افقاو مالسلا ددع ماقو
 ٠٠ ىراكيلا لابقع ٠٠ ةسورع اي كوربم : الئاق.هيتفش ىلا

 :تلاقو» اهبلق تح هل ستيت ةره لوا. ىليل هلا تعستباو
 !٠٠0 ؟ ىمع اي لزان تنا

 ٠ كسيرعل كبيستو ٠ نامز نم لزنن انلك مزال ناك
 ٠ ىخأ اي دعقت ام ٠٠ مالسلا دبع اي نيف حيار : لاخلا حاصو

 لزنن انلك ىيأر نم انأ ٠٠ هدك ةيافك : اكحاض مالسلا دبع لاقو
 سيرعلل ةسورعلا بيسنو

 هيلاوح تفلت مث . هتيرح ىلع هدسحي هناك لاخلا هيلا رظنو

 كحضبي وهو لوقي داع هنكلو ٠٠ مهيار نيوعدملا ةيقب لأسي هناك

 مايأ مهمادق سيرعلاو ةسورعلا ٠٠ نيدعاق انيلخ : ةلعتفم ةكحض
 ٠٠. ضعب نم اوقهزي هركب ٠٠ ريتك

 ٠٠ انقهز ام انحا ىز : الئاق درطتساو هتجوز ىلا تفتلاو

 + ”هتطرك اهل دكهأ + .ةيلاع ةيقهفا قلطاو
 مل اهناك اهثدحت اهتراج ىلا تتفتلا .مث « اهسأر هتجوز تنحأو
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 :لك.نع عفادت اهناك ماصع مأ هيلع تدرو ٠٠ اهجوز هلاق ام عمست
 : تاجوزلا

 قهزي دح ام زمع مناه ىجنأ ىد ٠٠ هيب تزع' اي قح شكل ام
 +6 هدك مهلك ةلاجرلا امنا ٠٠ !ديأآ اهنم

 ضيفخ تاص ىف لاقو « ىليل دي قوف اهعضوو هدي ماصع دهو
 : دهنتي هناك

 ٠ ةنس نويلم دعب الو ٠٠ ىتسورع نم قهزاح ام ىرمع انأ
 .٠0 ةتماص ةماستبا ىليل هل تمستباو
 حفاصي ذخأآ مث ٠٠ هيلاوح تفلتي ةهرب افقاو مالسلا دبع لظو

 : هءارو حيصي تزعو جرخ مث ٠٠ ادحاو ادحاو نيرضاحلا

 ٠.٠١0 ! كلصحاح ** سيماريمس ىف ىنانتسا

 : هتجوز ىلا تفتلي ىهو لاقو « ماصع دلاو ماقو
 ٠+ .نانك اتحا ' انيب اللاب
 : ترعذ اهنأاك هتجوز تلاقو

 !٠ ؟ سواه انيم ةياغل هتسورعو ماصع لصوناح شم انحاأ .
 : اطخس هيتفش ىولي ىهو بالا .لاقو

 ٠٠ ضعبب اونهتي مهيبيس ٠٠ ةخيش اي ب
 | : ءارفص ةماستبا مستبت ىفو ةامحلا تلاقو
 ةلزان ىهو ةسورعلا فوشا ام لبق لزنن شحصي ام وه ام

 ا ٠٠ ةيوش سي دعقأ *٠

 ٠ ةعامج اي نيدعاق انحدا ام : فعض ىف مناه تايانع تلاقو
 ش . : اهعمست مل اهناك ةامحلا تلاقو

 رطفن انلك ىجين اح حبصلا هركب ٠٠ ماصع اي كباسح لمعا
 | ٠٠ سواه انيم ىف مكاعم

 متنا ٠٠ ىليل اي ىقب ىموق : ىليل نذأ ىف ةليبن تسمهو
 1 ش ٠.٠١ ىوق مترخاتا
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 اهتحرطو ٠١٠ اهماوق ىلع دورفم يدرخلا بوتو ٠١ ىليل تماقو
 د اههجوب طيحي ساملا قيريو * اهسار فلخ درغزت ءاضيمبلا

 قوق اهبوثا ىواسنل ةوطخ لكأ ىف ىنحنت ىهو ٠ ةقثا ىف تراسو

 ٠ اهب ىهابتت ٠٠ رس ل هد

 : مقرلا ري مو ددرت الث ةعامسلا

 مزال ناك ةقيقحلا ٠٠ اهيب لءافتاب ىلصأ ٠٠ ةشيع ملكأ امأ

 ٠0 اهمزعت
 ٠ ىقرشلا ىقيسوملا دهعم مقر ترادآو
 اهنذأ ىف ىلاوتت نوفيلتلا سرج تانرو اهتخأ ىلا .تتفتلا مث

 ٠٠ بالودلا نم وجيبلا ةبلع ىعلطت ٠ لبلب اي كتايحو : تلاقو
 ٠٠ اياعم اهدخآ ىسنأ نسحأ

 ةفرغ ىلا اهتقبس مث , كشلاب حضنت تارظن ةليبن اهيلا ترظنو

 ش ٠٠١ ايهمآ

 ىتأي نيوعدملا جيجضو « نوفيلتلا ةعامس ىف ىليل ثسمهو
 ٠ كلضف نم ىحتف ذاتسألا : اهتاسمه ىطغيل وهبلا نم

 * سرعلا بوث ٠٠ اهبوث ىلا رظنت تفقوو ٠٠ 'ثدحتملا باغو

 نأ نود ةعرسب تلاقو «٠ ىئحتف توص تعمس مث ٠٠ ةدراب ةماستيبا

 ٠٠ سواه انيم ىف ةليللا رهسا حور : هتقهش ىلا هيتنت

 ٠* .ىتنا ٠٠ ىليل : روهبم توص ىف ىحتف لاقو .
 : سمه ىف ةلئاق هتعطاقو

 ردقأ نكمي ٠٠ نوفيلتلا بنج كيلخ حبصلا هركبو ٠٠ عمسا

 ٠٠ كملكأ

 اهتوص ىليل تعفرف ٠٠ اهيلا رظنتو اهب رمت ماصع تخأ تداعو
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 تقولد سواه انيم ةحيار ىلصأ ٠٠ ةشيع اي ىقب ىاي ىاب : ةلئاق
 ٠ كدنع لابقع

 ٠٠ ماصع تخاأ

 ٠٠ ةهرب تفقوو
 اهنأك تسحأ ٠٠ اهيفتك ىلع طقس دق اليقث اًئيش نأك تسحأ

 اذال ٠٠ اهسفنب اهتقثو اهرورغ ءارو مزاللا نم رثكأ تعفدنا
 اذان ةرتملا ادهم < ٠8 اهفاقؤ ةليل ىفو. “© 4: ىحكفا تكداحاب
 ذنم اهيضامب اهلبقتسم طبرت اذامل ٠٠ ؟ اهسفن تدعو امك مواقت مل
 نع 'اهمنفنىف تككسو ++ 4 لذاك 68: اذا + ؟ ىقرألا ةظحللا
 ٠ اهجاوز ىلع طخست نأ الا دجت ملو ٠٠ اهعافدنا هي رريت ءىش
 اهتجرطو اهبوث تيسنو ٠٠ اهسفنب اهتحرف تلازو ٠٠ اهردق ىلعو

 اهمهي ال ٠٠ ءىش اهمهي ال اهناك ٠٠ ىدحتت اهنأك اهيفتك تزهو ٠٠
 ٠ اهسار قوف اهتحرط نوكت نأ اهمهي الو « اليمج اهبوث نوكي نأ
 ٠٠ اهل رطخ اليمج اًئيش مدهت اهناك اهيمدقب ضرألا قدت تراسو
 اهتخأ ىلا تفتلت نأ نود ةآرملا مامأ تفقوو ٠٠ اهمآ ةفرغ تلخدو

 ةقينأ تسيل العف اهنأ اهيلا ليخو ٠٠ اليوط اهسفن ىلا ترظنو ٠٠
 ىلا اهدي تدمو ٠٠ و ٠٠ رثكا قيضي نأ بجي ناك رصخلاف ٠٠

 : اهتخآ اهيف تخرصف 2 اهتحرط

 ىحورت أه ةيافل اهيب ىكيلخ ٠٠ ةحرطلا ىليشت ىعوا
 ٠٠ كانه اهيليشت ىقبتو ٠ ةدناكوللا

 ياو ىلع ةطوبظم شم اهنا ىل ايهتم قهز ىف ىليل تلاقو
 ٠ ىه ام ىز اهيلخ ٠٠ ةطوبظم ٠٠ ال : ةليبن تلاقو

 حنجأ درقتو 2 اهبوث اهل ىواست تذخاو اهتخأآ اهنم تبرتقاو
 ٠١ نيتمهاس نينيعب ةآرملا ىلا رظنت ىليلو ٠٠ اهسار فلخ اهتحرط
 اماستبا تمستباو* ٠ ةآرملا نم اهيلع لطي ىحتف نأ اهدلا ليخو
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 لك ضرعت اهناك « اهتفقو ىف تلدتعاو اهرهظ تدشو ٠١ ةفيعض
 امدنع ىحتف روعش نوكيس اذام ىرت ٠*٠ ىحتف ىلع اهنم ةعطق
 نأ لواحي مل هنال مدن امير ٠٠ ملاتيس ٠٠ ؟ اهسرع بوث ىف اهاري
 اهيلع مجهو نج امير ٠٠ ؟ ظيغلا نم ىكب امير ٠٠ ؟ اهجوزتي
 ناو « .ملآتي نأو « ظاتغي نأ هديرت ىهو ٠- اهسيرع نم اهفطخو
 اهلامج زربت ديدج نم تلبقأو ٠٠ هرهبت نأ ديرت ٠٠ نجد نأو « مدني
 2+ اهردبم نم نبكا ةحاسم نه فسقكتلا برثلا :ىهتك :تدشو
 ٠ اهينيع لوح لحكلا ملقب ترمو ٠٠ رمحألاب اهيتفش غبص تداعأو

 ٠٠ تناك امم لمجأ ٠٠ ىرخأ ةرم ةليمج اهنا

 : ةليبن اهءارو تحاصو « ةقرغلا نم جرخت نأ تمهو
 ٠٠ نافراب ةيوش نامك ىطح ىدخ.٠ * ىنتسا

 هب ترمو . اهعبصأ قوف « جيبرأ » رطع نم نيترطق تبكسو
 ههجو ىف ءىش .نع ثحبت اهناك ةليبن اهيلا ترظنو ٠*٠ اهينذأ فلخ

 ٠٠ ةلقاع ىكيلخ ٠٠ ىليل : تباث توص ىف اهل تلاق مث ٠٠
 ٠٠ ةلقاع ىرمع لوط انأ : تلاقو ةالابم الب ىليل تمستباو

 اهتنضتحاو . اهتخا نم تبرتقاو « نانحلاب ةليبن انيع تآلتماو
 ةمعان ةلبق اهدخ قوف اهتلبق مث « اهبوث دسفت ال ىتح قفر ىف
 : مستبت ىهو تلاقو

 ىنوكت ىكازياع سب ٠٠ ةلقاغ كرمع لوط كنا ةفراع انأ
 ٠*  نامكو نامك لقعأ

 شيفاختام : تلاقو ةتفاخ ةماستبا ىليل تمستباو
 اهتخأ هجاوت نأ عيطتست دعت مل اهناك ةفرغلا جراخ تعفدنا مث

 ةفيطقلا نم ةريبك ةبلع اهل لمحت اهءارو ةليبنو ٠٠ كلذ نم رثكأ
 ٠ تارهوجملا ةبلع ٠٠ ءارمحلا

 ٠.٠ ةقهش ىف اهيلا اوعلطتو ٠٠ عيمجلا ىلا تلخدو
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 تنكشاو + اهنا ىلا زكا وفقا + اضع يلا مط ملو

 ٠ اهنع ىرتفت نأ ديرت ال اهناك ء اهدخب اهدخ قصلت « اهلبقت اهيلع
 ٠٠ ؟ ىقب نيلزان متنا : ةامحلا تحاصو

 ٠ امام اي:هويأ : .ماصع لاقو

 : عومدلا هقنخت توص ىف مألا تسمهو

 ٠ كسفن نم كلاب ىدخ ٠٠ ىتبيبح اي كوربم
 ٠ اهولبقيل اهدخ مهحنمتو ٠ مهحفاصت نيوعدملاب ىليل تفاطو

 ةعقرط اهنأك ٠٠ لاع توص تاذ ةخراص ةلبق اهتامح اهتلبقو

 «درولا .قاروأ نعطق دق تانبلاو ٠٠ فوقو لكلاو ٠٠ ريغص سدسم

 ٠ بابلا ىلا نيهجتملا سورعلاو سيرعلا قوف اهنرثني نذخاو

 فقاو دمحأو ٠٠ ةجزل ةماستباو « هلبأ ريبعت ماصع هجو ىلعو
 ددحي نأ الو هفقوم ددحي نأ عيطتسي ال هنأك رظني ديعب نكر ىف

 ملستسي مأ حرفلل ملستسي له ىردي ال رئاح هنا ٠٠ هفطاوع

 , ىحن ةيئاقلت ةوطخ اطخ مث ٠٠ ؟ هل هتيهاركو ماصع نم هظيغل
 نأ نود . فنع ىف هردص ىلا اهمضو « اهيفتك نم اهب كسمأو هتخأ

 : نيزح توص ىف لاقو « اهبوث داسفا مدع ىعاري
 * ىنيشحوتاح ٠٠ كوربم فلأ ٠٠ ىليل اي كوربم
 ٠٠ اهنم كلاب دخ : ةدح ىف لاقو ماصع ىلا تفتلا مث
 يراني تاكا ازرح ىف و ىلع طيش نا دمك ةحفاته مك

 ٠٠ ةتماص اهتخأ بناجب ريست ىقيفو

 ٠٠ ائيش فاخت اهناك < ةفهل ىف رظنت ةليبنو
 ٠٠ نيسورعلا .قوف رثانتت درولا قاروأو
 ٠0 اهتنيز نم ءزج اهناك . ةفقاو ةماستبا ىليل ىتفش نيبو
 :تايلا يقع نادي ورفلا و٠ ةامحلا تح رصتو
 + يسيح انا نامك كسونأ لايت << فانمع ت
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 ن؟ تظحال اهنأك ٠٠ اليبقت هيلع تلاهناو , هقنع ىف تقلعتو
 نأ لواحي ماصعوؤ ٠٠ اهتالبقب هضوعت نأ تداراآف ٠ هليقي مل ادحأ

 ةماستبا مستبي وهو . هقنع لوح نيتفتلملا اهيعارذ نم صلختي
 ٠ ةقونخم

 ٠٠ بابلا جراخ ناسورعلا اطخو
 ٠٠ امهقوف رثانتت درولا قاروأو

 : امهءارو ةليبن تخرصو
 ٠ اهاستتاح تنك ٠٠ وجيبلا ةبلع دخ ٠.* ماصع ٠٠ ماصع

 ٠٠ ءارمحلا ةبلعلا اهنم ماصع ذخأو

 ٠٠ ناسورعلا ىقتخاو

 ٠٠ ءاكيلاب تشهجأو

 توص ىف تلاقو اهيناجب تسلجف ٠ ىكبت اهمأ ىفقيف تأرو

 ٠0 و ٠١ طايع تقو هدو '' امام اي هيا ىرج : عطقتم

 .٠ اهعومد تقلزناف ٠٠ نايكبت اهتخآو اهما بقرت ةليبن تفقوو

 ا ا ل ست
 ٠٠١ ! هدك

 : اهعومد لالخ نم مستبتو اهسار عفرت ىهو تايانع تلاقو
 ام اهرمع ىد ٠٠ ىنشحوتاح ٠٠ مناه بنيز اد ٠٠ ىتنب

 ! ٠٠ ةليل ىنع تباغ

 ٠٠ ىنشحوي اح شم ىللا ماصع انأ ىنعي : مناه بنيز تلاقو

 ! ٠٠ ةحرفلا نه ىطيقتب ىللا تنا

 عمو هسفن عم ارئاح لازي ال هنا ل ةيلاوح دمحأ تفلتو
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 لخاد ةريبك ىضوفو « هلوح ةريبيك ىضوفب سحي وهو ٠٠ هفطاوع
 راهنا رخآ !دومعو « راهنا دق تيبلا ةدمعأ نم ادومع نأك ٠٠ هسفن

 هلوح ام لك نم بعتو ٠٠ هسفن نم بعت +٠ بعت ىهو ٠٠ هسفن ىف
 عقدتإ 4+ وهل فاضت راب دحأ ىلا كفتلي ن1 نودرد لجو +
 ٠*٠ برهي هناك ٠٠ تيبلا جراخ

 :- يفيق ىألاو

 ٠ نايكبت ةليبنو ىفيفو
 بوث ىف ٠٠ ىليل هيناجبو مرهلا قيرط ىف هترايس ماصع داقو

 ةقصتلم دمعقملا ةياهن ىف ةسلاج ٠٠ اهسأر قوف اهتحرطو اهسرع
 قيرطلا ىلا انيح تفتلتو ٠:٠ اهمامأ رظنت ٠٠ ةرايسلا ةذفانب
 ٠ مامألا ىلا رظنت دوعتو ٠٠ ةرهب ىف اهيلا رظنت نويعي مدطصتف
 ىف سلاج سواه انيم ىف نآلا وه له ٠٠ ىحتف ىف حراس اهلقعو
 + 1+ يسرع و ىف اهراطقنا 4 اهراظتنا

 ٠٠ لفحلا ىف ثدح ام ةياور ديعي ٠١ اريثك ثدحتي_ماصعو
 ' ثدحتي مث ٠٠ هلالخ تددرت ىتلا ةجذاسلا :تكنلا ىلع كحضيو

 دم مث ٠٠ اهناروزيس ىتلا :نكامألا نعو . ابروأ ىف امهتلحر نع
 : اهيلا رظني ىهو لاقو ٠ اهيلع طغضو « ىليل دي طقتلاو : هدي

 . ٠*٠ ملاعلا ىف ناسنا دعسا ةليللا انأ -
 : ةموسرم ةماستبا هل مستبت ىهو ىليل تلاقو

 : كح ارق ىضن هيلع
 ٠٠ ىرخألا هديب ةرايسلا دوقيو ٠ اهيلع طغضي اهدي هل تكرتو

 ٠٠ ىليل اي ىبنج ىلاعت : هيلا اهدشي نأ لواحي وهو لاق مث
 : اهناكم نم كرحتت نأ نود تلاقو

 +« نها سل انكاو# سكب نسعا "< عاطغ ان ناتقلا

 وه 2 هيلا جاتحي أم لك نأك « ةقثاو ةماستبا ماصع مستياو

 اهلايخب ةحراس ىليلو ٠٠ اريثك ثدحتي ٠٠ ثدحتي داعو ٠٠ ربصلا

 ؟



 ىه اهراظتنا ٠٠ ؟ اهراظتنا ىق نآلا وه له ٠٠ ىحتف' ءارو
 ٠001 ؟ اهسيرعو

 سواه انيم ىلا الصوو

 لالجو .٠٠ لامجلا ةعور مامأ قدنفلا ىفظومو مدخلا ىنحناو
 ةكلملاك ٠ ةتباث تاوطخ ىف ماصع بناجب ىليل تراسو ٠٠ سورعلا
 اهتحرطو ٠٠ رهطلا ضايب ىف سرعلا بوثو ٠٠ اهبناجب اهروايو
 ١ اهسأر قوف درغزت

 + يول يق ذا خانحلا ىلا ادهعح
 نولاصلل ةفرغو ٠ مامحو ٠ ناريرس اهب « مونلل ةفرغ.: ناتفرغ

 ماو « ىفيف تناكو ,. حابصلا ذنم تلصو دق امهبئاقح تناكو ٠٠
 + تافزلا نكح نيسورعلا اندلعت ودم ءابسلا ىف بااتءاس دق ءانصع

 ةنياق تا وطقتم- نليل تلغو و
 ٠٠ هيهرت وأ هفاخت ءىش .كانه سيل نأك

 اهمون صيمق هقوف  ىقلا دقو ٠٠ ريرسلا ىلع اهانيع تطقسو
 ةماجيب هبناجيو ٠*٠ رونلا نم عاعشك ضيبألا ناتادسلا نم صيدمق

 * ةريج قع طويخب :تزوطإ. عدلا نولبوقا ءارمح ٠١ ماصع
005-00-0 

 ٠٠ نآلا الا اهفافز ةليلب سحت مل اهناك

 ٠ اهل ىنعم ال ةماستباب اهتمواق « اهبلق ىف ةفيفخ ةدعر ترسو

 ٠ اهنم برتقا مث © هدي نم تارهوجملا ةدلع ماصع عضوو
 ٠ اهلامج نم برشي هناك نيتنآمظ نينيعب اهدلا رظني اهتلابق فقوو
 ىليل تحاصو ٠١ هيلا .اهمضو « امهب اهطاحاو ٠ هيعارذ دم مث
 هم ادعت ىهو

 3 ىرعش طبخلت ىعوا ٠٠ ىرعش ٠٠ ماصع

 لوح هيئتفشبي فاطو رثكأ هيلا اهمض 2 ماضع عجارتي ملو
 نأو ٠٠ هعفدت نأ لواحت ىهو ٠٠ اهلبقيو ٠٠ اهلبقي ٠٠ اههج
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 ٠ امهيلع قبطأو + اهيتفشب اتقحلا هيتفش نكلو + هيتفش نم برهت
 ةايحلا امهنم تبره 0 ندتدراب هيتفش هتملسأ ٠٠ ةهرب تملستساو

 ةبيرغ ٠٠ ةبيرغ هسافنأ ةحئارو ٠٠ قيضت اهسافنأب تسحأ مث
 هتعفدو ٠*٠ قنتخت داكت اهنا ٠٠ سيبوتوالا ىف ماحزلا ةحئارك ٠٠

 هيعارذ نيب نم برهت ىهو.تلاقو ٠٠ فنعلا نم ليلق ىف 2 اهنع
 : ةفيخس ةماستبا مستيتو

 +: عوزلا ىل تطيقل .تنا :ىدآ ++ هدك نسيوك -
 1 هز ليست يعبأ اع: :ةرويجم هينافتاو عاسع لاكو
 : ينال ودلا نف ةتحشلا :ةازلا نلا ةملكو, ةثع ةمتبت هو, لاق
 ٠ لقاع كتيلخ

 الا يف اذه ايقعلا و انايبكلا بيحت تنك 1 دي يعم د

 ؟ ىببنلاو نسحأ شم 5-8

 يلق اج ياك نكن نقيا ماصع اي كيلع صخا : تلاق

 سانلاد سحأو . ةكيزم ةيوش عمسأ ىنزياع شمه نامك. ٠ 0 حرف

 ل ىلاوح

 ٠ راظتنالا قدطي ال بح هينيع ىفو اهيلا رظنو , ماصع تكسو
 : لاقو « ةآرملا ىف رظنت ىهو اهرهظ فلخ فقوو «٠ اهنم برتقا مث

 وتحرف انأ ٠٠ هيز فاش شدح ام حرف كل لمعأ ىسفن ناك انأ

 ٠ ايندلا ىف ىللا
 5-3 ةآرملا ىف اههجو. ىلا رظنت. تلظو ٠ تتكسو

 ؟ ةحرطلا كل ليشأ ىبحت :لاقؤ « -اهتنار العا ىلا ةئده دعو
 : تلاقو . ةعرسب هيدي نع تدعتباو
 ٠ تقولد ةياغل ىرعش ىف هتلمع :ىللا ةيابفك ٠٠ ال
 « ةريبك ةماستبا مستبت ىهو ٍتلاقو ٠ بابلا ىلا تراشأ مث

 1 : هللدت اهناك
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 هاروت“ نقم تقولو انهما وفل داو يوتا
 ٠ تيلاوت صلخا ام ةياغل نولاصلا ىف ىنتستو

 لوقت تداعو ٠٠ اهتماستباب حرف ىهو !ددرتم ماصع فقوو
 نينح فقاو تكا اه لوط ةللصا + ماصع ايىرظاح ناشلع -

 ٠ 5؟ !١ ةجاح لمعا فرعا اح شم

 ش ىلا هجتي وهو ماصع لاقو

 © نيتقيقد نم رتكأ ىنتسأ ردقا احا شم ٠٠ سب نيتقيقد -
 ٠ صنو ةقيقد ٠٠ ال : بابلا وحن هعفدت ىهو تلاقو
 2 فرقا نع زم

 20 هجن نأ تمم مك 4+ عاملات ةءازو :تايلا قليل كقلفاو
 نأ ةلبيشو ىلع اتاك +-ةيست ناك تيمحا لينكلو 2 ”اةكوألا ىلا
 : ديرتملا بنادي ءوتضوت فقم ىلع اهشفت دقلاو 37 اهبلخ دقي
 اهرهظ تدنسأ مث ٠٠ اهتارظن ترسكتو ٠١ اهتماستبا تضاغو
 ةحارلا نع ثحبت اهتاك . ايناكا اهيقاس تنهش + كجقلا تشم ىلا.

 ٠ اهسار قوف لازت ال اهتحرطو ٠٠

 تدهو ٠٠ ةآرملا ىلا تهجتاو ٠٠ تماق ىتح اليلق ثبلت ملو
 عانق تعزن اهناك تسحأ ٠٠ اهتحرط تعزنو , اهسأر فلخ اهيدي
 تادبو ٠٠ دعقملا ىلع .ةحرطلاب تقلأو ٠١ اههجو ىلع هعضت تناك
 اهزتفلس يسع ؟ديفتو- ٠١ كاليعم يواستو: + اهرعش طش
 ٠ تمستباو ٠*٠ ةآرملا ىف اهسفن ىلا ترظنو ٠٠ اهبوث تدرفو
 ٠ اهسفن ىلع قفشت اهناك ٠٠ ةنيكسم ةماستبا

 ةرهزك + دتعقلا ىلع ءاقلملا اهتحرط "ىلع. ةريخا 'ةرظن-تقلاو
 ىهو 2 ماصع ىلا تجرخو . ةفرغلا باب تحتف مث , ةلباذ ءاضيب
 ٠٠ ! ؟ ىقب لزنن : ةلواحم ىأ هيلع عطقت اهنأك لوقت

 بحلاب ةلجعتملا ةيغرلا اهيف تطلتخا ةرظن ماصع اهدلا رظنو

 عا



 *٠ كيجعي ام. ىز : لاقو « مالستسالابو ٠ لامجلا ةرهيد . ردصلاب
 اجرخو ٠ اهعارذ ىف هعارذ عضوو « ةريدك ةماستبا مستباو

 بجاعتملا , هسفنب بجاعتملا شوفنملا كيدلاك ىدبي ىهو 2 ةفرغلا نم
 ٠٠ هعارذ ىف اهقلعي ىتلا ةيلاغلا ةفحتلاب

 ++ ايهدلا ”نودقلا كحلطتو +: قيتفلاب ىتليللا .ىولملا ىلا الكَذو
 قشت تراسو٠٠٠ اهسار.قوف ةحرطلا نكت مل ول ىتح ةسورع اهنا
 تدعأ ةدئام ىلا تسلجو ٠+ اهلوح تفلتت نأ نود نويعلا ماحز
 ٠ اهنم ادج اييرق ٠٠ اهيناجب ماصع سلجو ٠٠ وزنم نكر ىف امهل
 ٠١٠ اهفتكب قصتلم هفنك

 ٠٠ هيلا ثدحتت تاآدبدو . ةريبك ةماستبا ماصعل تمستباو

 اهنكلو ٠٠ فيخس ثيدح هنأ رعشت اهسفن ىه ٠٠ افدخس. اثيدح
 امنيب ٠٠ هي ةمتهم اهنأد هعفنقت نأ لواحت ٠٠ هيضرت نأ لواحت

 ٠ ىحتف نع ثحبي هلك اهلايخ

 ىف باذملا بهذلا بكسو ٠٠ اينابمش ةجاجز نوسرجلا حتفو
 ٠ انتحص ىف : لوقي وهو . هساك ماصع عفرو امهيساك

 د الا ننال نو كتم نمو حلل كلاقو
 لاقؤر» ماض تفك ىلع" ةةران ةمايستبا فحقتواو
 ا افلا: لك ةطس يقود“ انته نق +8 امان ةعبش نفح
 تقاذ دق نكت مل ٠٠ ددرت الب ساكلا نه اهيتفس تيرقو

 ءىش ٠٠ دوجوم ءىشك اهنع عمست تناك اهنكلو , لبق نم ايذابمشلا
 نك ++ قافزلا' نلاناو تالفكلا كانولتسم نع . وش © نانا
 اهنع عمست تناك ٠٠ ىقيسوملاكو . رمحألاو ةردوبلاكو . سرعلا
 نم اهيتفش تيرقف ٠٠ اهيلع ابيرغ ائيش اهربتعت ال اهنأ دح ىلا
 . اهلوح' ترظنو اهينيع تعفر . اهقوذت نأ ليقو ٠٠ ةقث ىف ساكلا
 ٠٠ ىلوالا ةتفللا ىف هرت ملو ٠٠ ىحتف نع ثحبت . ةقورسم تارظن
 ةديرق ةدئام ىلع سلاج هنا ٠٠ هتأرو. ٠٠ ةيناث ةرم اهينيع ترادأو

 ل



 ذاش قيرب امهنم عشي نيتعساو نينيعب اهيلا رظني ٠* اهنم
 ةعرسب هنع اهينيع تخرأو ٠*٠ باذعلا ٠٠ ةريحلا ٠* قلقلا قيرب

 ترسو ٠٠ اههحو هيق ىفخت نأ لواحت اهنأك اهسأك تفشرو ٠*

 تدعيأو * * راوق ٠ عذال , رم اهمعط نا .٠+ اهناسل ىلع اينابمشلا

 كحضو ٠٠ لاعسلا نم ةفيفخ ةبون اهتباتناو ٠٠ اهيتفش نع ساكلا
 هيلا ترظنو :؛ ةعرسب اهلاعس تمتك ٠٠ هتكحض درت ملو ٠٠ ماصع

 لمتحت ال ةريغص ةاتف اهربتعي نأ لواحي هنأل همولت اهناك باتع ىف

 هارت نأ عيطتست اهنا ٠* ىحتف ىلا رظنت تداعو٠ ٠ اينابمشلا

 وهو ٠١ ماصع رهظ فلذ ٠*٠ اهمامأ هنا ٠٠ اهسآر ريدقت نأ نود
 ٠٠ اهردص قشي هينيع نم قلطنملا قلقلا عاعشو اهيلا رظني لازي ال

 هتماستيا درت ملو ٠٠ ةريغص ةماستبا ٠٠ اهل مستبي هنأ اهيلأ ليخو
 وهو 2 هثداحت ماضع ىلع تلامو ٠-٠ تبرشو اهسأك تعفر ٠٠
 رظنت ال ةليوط ةرتف ىقبت نأ تدمعتو ٠٠ ىناثلا اهسأك اهل بصي
 هنا ٠٠ هيلا ترظن مث ٠٠ ماصع هابتنا ريثت ال ىتح ٠ ىحتف ىلا

 نامكلا فزاع ىفنح هقيدص هيناجبو :٠٠ ىكسيولا نم اساك برشي
 ةسلاج تناك ىل ٠٠ ماصع ىلا اههجو ترادأو « اهينيع تخرأو ٠٠

 نع ٠٠ ىقيسوملا نع نآلا ثدحتت تناكل هقيدصو ىحتف عم نآلا
 لكب ضبنت « ادهت ال ةريثم ايند ٠٠ ةايحلاب ةّئيلم ايند نع ٠٠ نفلا
 * لوقت اًثيش دجتاال ماضع عم ةسلاج اهنكلو- «+ ناسشنالا' فطاؤع
 ىف ةبسلاج اهنا ٠٠ اداعم افيشس امالك الا هعمست اًئيش دجت الو

 ٠٠ روبقلا دهاوش اهنأك ماقرأو « مظنو ديلاقت اهيف بصتنت ةتيم ايند

 اهنأ الا اهل ىنعم ال اينابمشلا سوؤك ىتح ٠٠ موسرم انه ءىش لك
 ٠٠ فافزلا ةليل لثمت ةحول ىف موسرم ءىش

 اهتدعم نأ الا ءىشب رعشت ال اهنا ٠٠ ةثلاثلا اهساك تعفرو

 ىأ ركست اهنأ سحت ال اهنا ٠* اهملؤتو راوفلا زاغلاب محدزت تادب
 ٠٠ ىشتنت نأو ركست نأ اهوجرز هناك اهيل رظني ماصعو ٠٠ ىشدنت

 ؟ عال



 ىلا ةتافجلا اهنه تناحؤ + نتاتياال هسا نا + عيطتنك ال" اهنكلو
 نم :ةلماك ةخاجو هماكا ميش .نويمردلا كارو .# ىفكف# كاع
 نم حيرتسي ىتح ركسي هتيل اي ٠٠ اريثك برشي هنا ٠٠ ىكسيولا
 توصب كحضي هنا ٠٠ اريثك برشي هنكلو ٠* هيناعيد ىذلا باذعلا
 ٠ صاصرلا تاقلط توص اهنأك اهينذأ قرتخت تاكحض ٠+ لاغ

 ىرت ٠١ اليوط هثداحيو هقيدص ىلع ليمي وهو ٠٠ اهلتقت تاكحض
 ٠٠ ؟ امهتصق هل ىوري له ٠٠ ؟ اهنع هثداحي له ٠٠ ؟ هثداحي مع

 ++: هفلخ تفتلاف + نسمح ةامحا ىف رطنق ليل نأ ءاضع ظحالو

 ةعرسب هيذيع ىحتف ىخرأو ٠*٠ امهنويع تمدطصاو ٠٠ ىحتف ىاروب
 ىهو اهل لاقو ٠٠ ةعرسلا سفنب ىليل ىلا هسأر ماصع رادأو ٠٠

 ٠ ؟ ىحتف ىفرعت ىتنا : ةرم ةماستبا مستبي
 : ىلابت ال اهناك ىدبت نأ لواحت ىهو تلاق
 + عد ابقلا فتك اناهه نكاح ولسا: ةعارج فراح

 سورد ىنيديب ةريغص انأو نامز ناكو ٠٠ ريتك انروزتب هتارمو
 ٠ قئايبلا ىف

 لا هيلع ميسم نأ ةيرك دينك كسا كلذ كلك افا هكلاق
 + ةكركش نع ءىدهت نا هتف تقولا» ىف :نيرعر * نخأ لاؤس

 نم ىلدتت ةعئام ةماستياو ٠ دقحلاب صلقتي ههجوو ماصع لاقو

 ىللا نحللا ٠٠ ىمارح سب ٠٠ سيوك نحلم هنا ىفرعت
 ٠٠ اتيفرتال اربوأ نم فرخلاب قورسم هد « ىتيب » همسا

 ٠ ! ؟ حيحص : لامها ىف ىليل تلاقو
 : ىقيسوملا ىف هتامولعم ىلع اهعلطي هناك ماصع لاقو
 + نيكمللا "كسا تستتشم ن1

 ماصع داعو ٠٠ اهيتفش ىلا اهساك عفرب تهلتو ٠ ىليل تتكسو
 ! * * ىوق رورغم هيلع نياب امنا : لوقي

504 



 ٠٠ العف : دهنتت ىهو تلاق

 !؟ ٠٠+ ةنس نيعبرأ نم رتكأ هنس نأ ةفراع ىتنا : لاق

 : نيف انته اهبانسعا يلع طبقت ىو ليل تلاق
 ٠ ىوق اهبحتب امام ىد ٠٠ صلاخ ةييط هتارم امنا

 عرجو « اقيخس امالك ملكتي هنأ فشتكا هناك ماصع تكسو
 رذتعي هناك لاقو « ةقر ىف مستبي وهو ىليل ىلع لام مث , هساك نم

 ٠٠ ؟ ىصقرت ىبحت : هثيدح نع

 ريغي نأ ىلع هدعاست اهنأك هبيجت نأ نود ةفقاو ىليل تماقو

 لقث ٠٠ اهتدعم ىف لقثب تسحأ تفقو امدنعو ٠٠ ثيدحلا عوضوم

 مل اهسأر نكلو ٠١٠ اليقث هلك اهمسجب تسحأو ٠٠ اينايمشلا زاغ

 ىلا .رظنت الآ تلواحو ٠+ شتنت ملو ٠٠ ركست مل اهنا ٠٠ رثاتي
 ٠ هيلا ترظن اهنكلو ٠٠ صقرلا ةبلح ىلا ةهجتم ىهو ىحتف
 نأ نع هاهنت اهنأك وأ ٠٠ هلبقت اهنأك « نيتئيلملا اهدتفش هل تدمو
 نيتللا اهيتفسشب ىنعت اذام ىحتف مهفي مل *٠ بارشلا ىف طرفي
 نادأ مث 5 ٠٠ نيتقلقلا نيتعساولا هينيعي اهعبتي لظو ٠٠ هل امهتدم '

 . : هساك عفري ىهو لاقو « هقيدص ىلا هسأر
 -'نوكعم دجاوب لفتحتي ةليللا اذحا *» نامع يرش يراد

 ٠٠ ؟ هد نيم : حئرتي هناسلو هقددص لاقو

 : ةحنرتم ةماستبا مستبي ىهو ىحتف لاقو
 ناركس كترضح شتنكام ىل ٠* لتكقتاب تقولد انأ ٠٠ انأ

 ةصاصرلا تفش تنك ٠٠ ىتبقر ىف زحتب. ىللا ةنيكسلا تفش تنك
 انأاو ٠-٠ فياش شم ٠٠ ناركس تنا امنا ٠٠ ىبلق ىف تزرفنا ىللا
 ٠*٠ لتقتاب ىنا شسحا ام ناشلع ركسأ مزالو ٠٠ لتقتاب

 : لوقي ىهو 2« ىحتف قنع ىلا هدي ىفنح دمو
 لوتقم تنا هد ٠٠ حيحص هد ٠٠ هآ ٠*٠ ايوخا اي هدك ىنيرو

 ؛ ٠٠0 كموده ىلع عقي مدلا .بساح ٠٠ حّيحص
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 . ةقلح ىلا رظنيو ٠ هفوج ىف ىكسيولا بكسي ىحتف داعو
 ٠ ةديرغ ٠ * ماصع ىلع هانيع تطقسو ٠٠ ىليل نع اثحاب صقرلا
 .نأ هقح نم سيل ٠٠ ةنم راغي نأ عيطتسي ال هنإ ٠٠ هتم راغي ال هنا

 هباذع: نع سفن امبرف هنم راغي نأ عاطتسا ول ٠٠ هنم راغي

 ىليل هنم درتساو هبرضو هيلا بهذ وأ ٠ خرص امير ٠٠ حارتساو

 ريق رخآ اساسحا هردص ىف نا ٠٠ راغي نأ عيطتسي ال هنكلو ٠٠

 مسك ىلتلا ناك نصل هل يقيكي تاك, انانهجا + ةويفلا
 مولي نأ عيطتسي ال لد ٠٠ اهذقني نأ عيطتسي الف كلذ مغرو « همامأ

 نا نه .هعنمي كلذ لك + ةايكلا فخكضو عمصجلاو نياكلا + ”لئاقلا

 « هرهظ فلخ هيعارذ نوطبري مهنا ٠٠ اهلتاق مولي وأ هتبيبح ذقني

 ٠ همامأ حبذت ىتلا هتبيبح ذاقنال قلطني ال ىتح هب نوكسميو
 ماما نم رقي أل اذان +78 ليكم 1312 باذعلا اذه لك« :توراب
 :.يطتسي اال ةتكلو © انه قم فزضتم ال اذام 2 ةميردلا

 بكترت ةميرجلاو ٠٠ كرحتي نأ عيطتسي ال هدعقم ىلا طوبرم هنا
 ٠٠ ؟ اذامل ٠٠ ؟ اهخبتم دهشيل ىليل.هتعدتسا اذامل نكلو ٠٠ همامأ
 هلتقق نأ ديرت ٠٠ هبذعت نأ ديرت اهنا ٠٠ ةينانأ اهنا ٠٠ ةيساق اهنا

 ىليل نا ٠٠ ةفيعض ةماستبا ىحتف مستباو ٠٠ ال نكلو ٠٠ اهعم

 ٠٠ اهيف ذفنت ردقلا ةميرجو اهبناجب نوكي نأ هديرت اهنا ٠٠ ةروذعم
 ىذلا مادعالاب هيلع موكحملاك اهنا ٠٠ باذعلا اهنع ففخي هلحل
 ىف كسفن : اهحبذي نأ لبق ردقلا اهلاس دقل ٠٠ هل ةينمأ رخآ ىنمتي

 1 ٠* ! ىبيبح فوشآ ىسقن : تلاقف ٠٠ ؟ هيا

 فقاو هناك سحا ٠٠ رطاخلا اذه هب زم امدنع ىحتف ادهو

 هناسلو لاقو ٠ هعوكب هقيدص هزكلو ٠٠ اهتنحم ىف هتبيبح بناجب

 هركب ٠٠ كمهي الو ٠٠ اهردغ دخاتو شيعت ٠٠ برشا : ىولتي

 ٠*٠ ديدج نم بحت

 نا ٠٠ اريثك برش دقل ٠*٠ براي ٠٠ برشو هساك ىحتف عفرو
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 ا ا ل ا
 انامل ٠ نوال ردا ما رورو و تا حا

 ىهو 2 هيبحت سورعلا نا ٠٠ رورغلاب ساسحالا هسفن ىف ريثي ال
 جوزلا اذهو ٠٠ اهفافز ةليل ىف ىتح هنع ىنغتست نأ عيطتست ال

 ٠٠ سانلا نع امهيح ىفخي راتس هنا ٠٠ اًنيمث ىواسي ال لقفملا

 ٠ ةلعتفم ةيلاع ةكحض كحضو رورغلاب سحي نأ العف لواحو

 دقن: ىتبل نويصت: + كلذ نم نذكا ىدامتو +4 ةيكنيت ةقيدصل ىقلاو
 اهد هتعتم لمكتسيس ٠٠ هلل اهلك تحبصأ ٠٠ ةاأرما تدحيصأ

 ةناا5 8 نكلو + و ديزي ام ةحاتل + انينكاز هيلا .قاتسو
 نم ىوقأ هباذع نا ٠٠ رورغلاب سحي نأ عيطتسي ال هنا ٠٠ بذعتي

 يحس 0 اهدا ل110 اق ينقي وضح دا لواحت ىدلا نياطحا لك
 ٠١ امهئامرح بحيو ٠٠ امهتريح بحير ٠٠ ةاتف اهبحي ٠٠ ىه امك
 ٠١ امهياذع ٠٠ بحيو

 هردص ىلا رثكأ اهمضي نأ لواحي ماصعو ٠١ صقرت ىليلو
 ىرست ةدعرب سحت ىهو ٠٠ ىراعلا اهرهظ ىلع هفكب فحزيو ٠
 اهناك اهرهظب ةقصتلملا هديو ٠٠ اهل رعشقت ةدعر ٠٠ اهدسج ىف

 و ٠*٠ اهمحل ىلع ليسي جزل ءىش اهنأك ٠٠ درابلا ءاملاب ةللبم
 سضقرلا ءانثأ اهردش كداشخ ىااسو اهشارب عقرت نأ دمعت
 ةسافنا 6: هسافنا نع اهيعو دهتتو +2 ةدك نع اهدك ننقل ةفحك
 اهباضعاو' 25-:سييوتالا ىف :ءاحزلا :ةحشاز: ايل نسافنأ' < ةييرقلا
 ىهو ٠٠ .قبش ىف اهيلا .رظني ىهو ٠ ٠ قيضي اهردصو ٠٠ ضفتنت
 ٠٠ اهتدعر دادزتو ٠٠ اهيذهي نأ لواح امهم هتارظن ىنعم فرعت
 امو ٠:٠ ؟ فخسلا اذه لك ام ٠٠ ؟ باذعلا اذه لك اه ٠*٠ بر اي
 آذامل ٠٠ ؟ بكترت نأ كشو ىلع ةميرجل تامدقملا هذه لك ىودج

 +016 نوديري ام اهب نوعنصي مث ٠ اهردخيل ٠ بيبظ ىلا اهنولسري ال
 ٠* ! ؟ نوعنصي ام مهقح نم ماد ام

 »ب 5 ١



 ٠ رثكأ اهمضي نأ لواحي ىهو ماصع لاقو
 ٠ ؟ اينابمشلا نم ىتركس ىنوكت ىعوا

 ٠٠ ةيوش ةنابعت سب ٠٠ ادبأ : هنع اههجو دعبت ىهو تلاق

 تدعباف ٠ اهب ىوطخي وهو اهلبقي نأ لواحي هيتفش ماصع دمو
 : تلاقو ٠ ةعرسب هل تمستبا مث ٠ ةفينع ةكرح ' ىف هنع اهسأر

 ٠٠ انيلاوح سانلا ٠٠ نوتجم شاقيت ام ٠٠ ماصع

 ٠ : تلاقو 2« هدي نم هتبذجو ٠٠ صقرلا .نع تفقوت مث
 ٠٠0 تيعت انأ ٠٠  دعقت لاعمت

 +: امهتدتاع ىلا اداغو
 ىقتني هناك ٠٠ اهلكاي نيأ نم رئاح هنأك اهيلا رظني ماصعو

 مأ؟ نيتئيلملا اهيتفشي ادبي له ٠٠ اهب ادبي اهدسج نم ةعطق هسفنل
 برهت ىهو ٠*٠ ىو ٠*٠ سلمألا اهفتكب مأ ٠٠ ؟ عرشملا اهديجب ادبي.
 اهناك ةعيرس تاتفل ىحتف ىلا تفتلت مث ٠٠ اهسأك ىف هينيع نم.
 قنشيو « هينيع نم قلطني قلقلا عاعش الا. دجت الف , هب ثيغتست
 1 فروع

 مث ٠٠ سفركلا نم ادوع لكايو ٠٠ ىرخأآ اساك برشي ماصعو ش
 هيلا رظنت ئهو ٠* ىسورلا خراطبلا نم ةعطق اهيلع زبخلا نم ةعطق
 ٠٠ هنيكس دعي وهو اهرازج ىلا رظنت اهناك ٠٠ هتاكرح بسحتو
 ةموسرم ميلاعت ذفني هناك ٠٠ ةقدبو ٠*٠ باسحب ةكرح لك لمعي هنا

 اهنا ٠*٠ ةجيتنلا نم برتقي ىهو ٠٠ ةيباسح ةيلمعب موقي هناك *٠
 اذال ٠*٠ ؟ ماصع نم اهسفن رفنت اذامل نكلو ٠+ برتقي هنأ سحت
 .6 فقثم وهو ٠+ ميسو ىهو ٠٠ باش هنأ ٠٠ ؟ هب اهسفن عنقت ال

 اذه لك مغر ٠*٠ عيطتست ال اهنا ٠٠ بذهم وهو ٠٠ ىنغ ىهو
 ش ٠٠ هب اهسفن عنقت نأ عيطتست ال

 : هيتقش ىف هساك نم ةرطق رخآ ىقلي ىهو ماصع لاقو
 ٠*٠ ؟ ىقب انتدوأ علطن موقن شمه

 ضني



 نكلو ٠٠ ضفرت نأ اهقح نم سيل ٠٠ ضفرت نأ عطتسن ملو

 ++ :نآلا سيل +6 نآلا نسل
 هوجرت اهنأك مستبت ىهو هل تلاقو
 ةتج نسحأ ىد ٠٠ « كدحو تنا ١ ةعوطقم عمسأ امل ىنتسا .

 ٠ اهيحاب

 وجري نأ هنم بلطو ٠ نوسرجلا ىدان مث ماصع لملمتو“
 + هده هنا ةعرطقخ تزعم ارك لالا

 ٠٠ نحللا. عفتراو
 ىنغم توص ديو ٠٠ ءاوضألا تتفخو ٠٠ نيزح ءىداه نحل

 هنأك ٠٠ ةجرشح هيف 2« نونح ٠ ءىيلم توص ٠- عفتري ةقرفلا

 * سانلل انابرق اهسفن مدقت ةيحض توص
 ٠ كدحو تنا

 تا ذخأت نأ عيطتست

 ٠١ ىكبتس اهنا ٠٠ اهينيع ىف عمجتت عومدلاب ىليل تسحاو

 ةيذغألا متت نأ لبق ةفقاو تماقو ٠٠ ىكبت نأ ْبِحي ال ٠٠8 ال

 ٠١ ماصع اي ىقب موقن : ماصع ىلا تفتلت نأ نود تلاقو

 ٠ ةعرسب افقاو ماقو , ةريبك ةماستبا ماصغ مستباو

 وقت مل ٠١ عطتست مل اهنكلو ٠٠ ىحتف ىلا تفتلت نأ تلؤاحو

 نأ اهيدجي نلو ٠٠ ساي ةظحل ىف تناك ٠٠ هيلا تفتلت نأ ىلع
 .٠٠ هيلا تفتلت

 الو ١*٠ اهلامجي رعشت ال ىهو ٠٠ اهفلخ ماصعو تراسو

 ٠١ ةسئأب اهنا ٠٠ اهيلا نوعلطتي نيذلا سانلاب.الو ٠٠ اهبوثي

 فيك ٠-٠ اهيلع ةمدقملا ةظحللا ىه هيف ركفت اه لك ٠٠ ةمومهم
 0 ٠١ ؟ برهت فيك ٠* ؟ جوزلا اذه لماعت فيك ٠٠ ؟ فرصتت

 ماصعو ٠٠ اهيمدق ىلا رظنت ؛٠ ضرالا ىلا سكنم اهسارو

 ** اهرصخ لوح ةفوفلم هعارذو « اهبناجب رنيسي

 اك



 مونلا ةرجح ىف اهسفن تدّجوو
 اهليقو د تامدقم الي  هيتفش دمو ++ اهمضيد 0 لبقأو 1

 ٠ ةمظ ىفو ٠٠ ةاجف ** اهيتفش طقتلا مث ٠> اهتنجو قوق
 * ركفي اهلقع ٠٠ ةدماح ٠٠ ةدراب © هه تفلستسا و"

 ٠٠ ؟ اينغ هعفدت فيك

 : قفر ىف هنم صلمتت ىهو تلاقو

 + ئوق' تبفك ايئايدشلا <“ .عاصع اي ةنايعتا انآ
 نافكت ال ناتئماظلا دانيعو 5 'اهيفتك ىلع هقكبي فولدي وهو 0

 5 ىحيرتست تقولد :

 2, اهيوث رهظ ىف ةقلعملا ةتسوسلا دشي نأ لواحو 0

 ؟ ىملقت ىبحت : لاقو
 ٠ ىدحول علقأ اه انأ : هنع دعتبت ىهو تلاق

 #5 ةتسوسلا كل دش بدط 3 اهقدلي وشو لاق

 اهريظ هل ترادأ مث ؛ هميمصت ىدم ربتخد اهنأك هيلا ترلطظنو

 نع بوسكلا حيرب نأ لواح مش 0 بولا ةتسسوس دشف :. ةدماص

 اييفكب اهبوث مضت ىهو . ةعرسب هل ترادتسا اهنكلو 2 اهيفتك
 هب ىنتسإ + +10: ”كلاقوأ © قلزتي آل ىتح

 بورلا ةعم تفطخو 2 ريرسلا قوف نم اهمون صيمق تفطخ مث

 5 اهيذع بايلا تقلغأو 0 مامجتلا ىلا ةع رسب تفقلدو 4 ردمات م

 3 ةقح ةماستبيا 535 ةريبك ةماستيإ مسلي مامسع ق

 ٠ ءاكبلاب مهت اهنا ٠٠ اهساقنأ طقتلت مامحلا ىف تفقوو

 5 اهعقني نم ءاكدلا 2 6 نأ بجي 0

 4 اهعفني نل اضيأ فوخلا نإ فاحت نأ بجي ال نع

 دقل ٠٠ ؟ ىحتف عم ىهو فاخت وأ ىكبت نكت مل !ذامل *" بر اي

 ٠٠ ؟ فاخت وأ ىكيت نأ نود ديري ام اهب لعفي نأ عيطتسي ناك
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 ٠0 ىهتنتو ٠+ ؟ ىحتف هنأ روصتتو « اهينيع ضمغت ال اذأم
 ٠ عيطت ي هل ٠٠١ ظل

 كانه سيل ٠*٠ هيدي تاسملو ٠٠ هسافنأ ةحئارو ٠٠ هيتفش معط

 ٠٠ لايخلا ىف ىتح : رخآلا لحم لحي نأ عيطتسي لجر
 ٠ صلقتت اهباصعأ تاأديو

 ٠ شضبقنيو ضفتني اهيف ءىش لك

 « ربماش ىد بورلاو مونلا صيمق تدتراو ٠ اهبوث تعلشو
 اهنأك ٠٠ هيمحت اهناك اهدسج لوح اديج بورلا فارطأ تمضو
 ىلع نم غابصألا تلازأاو ٠٠ هتجوزت ىذلا لجرلا ىلع هب نضت
 *٠ رقصألا نوللا ىلا برقا ٠٠ اتهاي:اهنول اديو ٠١ اههجو

 ديرت ٠٠ رثكأ اهتدعم اهللؤت نأ ديرت ىهو ٠*٠ اهلؤت اهتدعمو
 ٠٠ تومت نأ ٠٠ ضرمت نأ

 ٠ مامحلا ىف اليوط تباغو
 ٠ هيلع درت ال ىهو نيترمو ةرم بابلا ماصع قدو

 ٠+ ةفيعض ٠٠* نوللا ةتهاب ٠٠ ةديهشلاك ةتماص همامأ تفقوو

 هناك .:: ءارجحلا ناعيا ىدقزا قو ايقلاجت#"فقاور نمو
 ةماشقبلا مسبب وهو ١ ةئيطب .يطخ ىف اهيلع لبقا مث +“ .مادعألا
 ىهو تلاقو ٠*٠ هيعارذ نيب اهذخآأو ٠٠ ةئداه نوكت نأ لواحي
 ىنبيس ٠+ ةنايعت كتايحو ٠٠ ماصع اي ةنابعت انأ : هنم صلمتت

 ش ٠٠ مانا ةليللا
 *نيرسلا ىلا هعم اهبحسو ٠٠ هيعارذ نيب نم اهقلطي مل هنكلو
 ٠٠٠٠ عت ٠٠ ماصغ اي ةنايعت : .لوقت تداعو

 + اههنكت نيويوثالا ماحو ةمئازوب + :ايكهخ ىلع :قيطأو
 ٠٠ اهباصعأ لك٠٠٠ اهبلق ٠٠ اهتدعم ٠٠ اهيف صلقتي ءىش لكو

 ةريبك ةعمد اهناك ةنيكسم ةماستباو « هيتفش نم اهدتفش تدشو
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 : هركذت نأ لواحت اهنأك تلاقو « اهيتفش قوق

 ىنيلخ ٠٠ ىنبحتب تنك ول ٠٠ كدحول رفاستو هركب ىنبيست اح كنا
 ٠٠ مانا

 :هباصعأ ىلع رطيسي نأ لواحي وهو لاقو ,. اهنع ماضع دعتباو

 ٠١ ىتبيبح اي ىمان بيط
 ةلبق ٠٠ مونلا لبق ام ةلبق اهلبقي هناك ءودهي اهقوف ىنحناو

 ديدج نم تجض نأ تثبل ام هتلبق نكلو ٠٠ اهنيبج قوف ةئداه
 نل اننا ٠*٠ بر اي ٠٠ فنعب اهديري داعو ٠* اهيتفش ىلا تقلزناو
 ٠ .2بشختيو ٠٠ دربيو ٠٠ صلقتد اهيف اه لكو ٠٠ ةليللا ىهتنن
 نأ عيطتست ال ىهو ٠٠ يدطتسي ال هنا * ٠ ديري ام ادبأ ذخأي نل هنأ

 ٠٠ هيطعت

 ٠٠ بلقنت اهتدعم ٠ ةنافرق ٠٠ ةنافرق ىهو
 مشت ال ىتح اهسافنأ متكتو ٠٠ هارت ال ىتح اهينيع ضمغت

 ٠١ هتاسملي سحت ال ىتح اهباصعأ بلصتو ٠٠ هسافنأ

 .٠ عيطتسي ال هنا ٠٠ ديري ام ذخأي نل ىهو

 ٠٠ ٠ ةنافرق ىهو
 وع الع الع ش

 , اهعيصاأب هل تراشأو ٠٠ روثلاك روخي ىهو ٠٠ ماصع ادهو
 : هنم ةيضاغ اهنأك تلاقو.

 0007 ؟ ىناثلا ريرسلا ىلع . مانت حورتو ٠+ ىنبيست ىقب حمست

 الاب اهدعيو + اهل رذتعي هناك « ددزتم تارظن هينيغ ىفو لاقو
 ٠.6 ؟ رونلا ىفطا ىبحت 6 رضاح : ةيناث ةرم افنعلا ىلا دوعي

 : اههجو قوف ريرسلا ةءالم دشتو اهرهظ ريدت ىهو تلاق
 هن

 ةهوداآ سس
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 -0 ىحتف ةروصب ةاجف اهلايخ ًالتماو ٠٠ اهينيع تضمغاو
 ٠٠ اهيدخ قوف ةتماص' عومد ترجو

 ديلات نيسورعلا ةذفان تحتو

 ىف هيمدقب صوفيو « ذفاونلا ىلا هسأر عفري , هئات حبش
  لامرلا

 دهتتيو ٠١ !

١ 

 ىلا ناقرصنم امهو اهسيرعو ىليل عبتتي لظ دق ىحتف ناك
 . تعاض دق ىليل نأ سحأ ةاجفو ٠٠ نيتنونجم نينيعب , امهتفرغ
 ا تر ل ا ع ويل يسرا ادع

 لجرلا دعي ملو ٠٠ هيف زرغنا نيكس ٠٠ قشني هبلقب سحأو ٠٠ اهيلا
 هنم ذخأ لحجر ٠+ رخهآ لجر درجم هنا ٠٠ اهجوز ىه اهذخأ ىذلا

 ٠+ لتقي نأ ٠٠ مطحي نأ ٠٠ خرصي نأ ديري هنأ سحأو ٠+ هتبيبح
 ْ + نايس أ لقي

 « هردص ىف ةعلدنملا رانلا اهب ءىفطي نأ لواحي هناك هساك عقرو

 ضراآلا ىلع اهب ىقلأو « هيتفش نع ساكلا د ا
 هقيدص هيلع لامو *- هيلا نويعلا تتفتلاو ٠٠ اهمطح ٠٠ هفنعب
 1 1 : لاقو « ناركسلا

 ٠ ضرالا ىلع ةمعنلا ىمرت مارح +٠ حاتفالا وبا اي لامأ لقعا

 اجراخ راسو 2 هدعقم ىلع نم ماق ٠*٠ هعمسي مل ىحتف نكلو
 هناك ٠٠ لتق ةميرج ىلا هقيرط ىف هناك ةيبصع ةعيرس ىطخ ىف
 ىف هعيتتنويعلاو ٠٠ اهسيرع .اهحبذي نأ لبق ىليلب قحلد نأ ديري

 فكي



 عارذب كسماو , ناركسلا هقيدص ب قحلو :٠ ناسكساوب ملك
 . +٠١ و ++ ؟ ىحتف اي نيف ىلع : هب فتهي ىهو

 ىلا تفتلاو . ةوق ىف هي كسمت .ىتلا عارذلا ىحتف برضو

 : ناخرصت ناتنونجملا نانيعلاو . اخراص هقيدص

 ٠ اياعم شيجت ام ٠٠ انه كيلخ ٠٠ ىنبيس
 هاطخب هقيرط قشي ىحتف كرتو 2 هناكم قيدصلا فقوو.

 هنأ ماعي هثأك . مالستسا ىف هيفتك زهو ٠٠ ةعساولا ةعيرسلا

 200٠ نوتجم

 ةقيدح ىف فوطي لظو ٠٠ ىليللا ىهلملا نم ىحتف جرخو
 نم هقيفت نأ لواحت هللا دي ناك ههجو برضي ليللا ءاوهو ٠٠ قدنفلا
 ملألا نم عون هلحم لحيو ٠* العف ادهي هتونج نأ سحأو ٠٠ هنونج

 .لمثم هلقعو ٠٠ هتدعم ىف ملأو ٠٠ هردص ىف ملأ ٠٠ دددش ملأ ْ +٠
 ةرخبأو ٠* ناتيلدتم ناتلمنم هاتفشو ٠٠ لمنلا بييبدب ءىلم

 ملألاو ٠٠ زتهت اهلالخ نم ايندلا ىريو « ةيثيع مامأ دعاصتت رمخلا
 ديري وهو ٠٠ ىليل هنم تعاض دقل ٠٠ ىكبي نأ ديري هنا ٠٠ دتشي
 اهب دوزتي ىرخأ ةرظن ٠٠ حارتساو ىكبل اهآر ول ٠٠ اهأرو ن؟
 ش حبذت نأ لبق اهنم

 هقيرط ىف راسو ٠٠ ارج هيمدق رجي هنا ٠٠ هتاوطخ تلقثو
 عفرو ٠٠ قدنفلا فلخ ةعقاولا ءارحصلا ىلا مرهلا ردحنم دعصي
 نيسورعلا ةفرغ نأ دقتعا اذامل ىردي الو قدنفلا ذفاون ىلا هسأر

 تفاونلا ىلا هينيع اعفار لظو ٠٠ قدنفلا نم ةيحانلا هذه ىف عقت
 ةفرغ ةذفان ىه ةذفان ةيأ ٠*٠ اهادحا نم ىليل هيلع تلطأ امير
 تلج, + ةءايشم ةذفاخ لك فلخ“ فقت: ىليل نأ هيلا ليغو قليل
 نيب اهذخأي اهسيرعو ٠٠ اهسيرعو ىه فقت ٠٠ ةافطم ةذفان لك
 اهدسح سسحتيو ٠٠ بوثلا اهنع علخيو ٠٠ اهلبقيو ٠٠ هيعارذ
 ناضحأ ىف ةيراع هتبيبح رومخملا هلايخ نيعب ىري ادبو ٠ هيديب
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 ٠ هبلق ىف حبذت نيكسلاو ٠٠ رخآ لجر ناضحأ ىف ٠٠ اهسيرع
 0 لل د ا ا ب و ا حوا

 حبذلا نم اهذقنيل هيدانت خرصت ٠٠ هب ةدجنتسما خرصت ٠ خرصت
 اهنا دي إل ٠٠ اخارص عمسي مل هنكلو ٠+ العف هيذذأ فهرأو ٠٠

 هسافنأ ٠٠ بذعتي وهو ٠٠ ةنئاخلا هذه ٠٠ ةملستسم ٠٠ ةيضار

 ىلع طقسو +٠ ىكيي نأ ديريو ٠٠ هتدعم بلقت رمخلاو ٠+ قيضت
 ىتعد ٠٠ بر اي ٠٠ ءامسلا ىلا ةسأر عقرو ٠ لامرلا قوف هيتبكر

 نأ ديري ال هباذع نا ٠٠ عومدلاب هيلع نضي هللا .نكلو ٠٠ ىكبأ
 ىفو « هسلار ىفو « هردص ىف ديلجلا عطقك عمجتم هنا , ليسي
 راد قم تانسات هتفطتا اهايشا لوح ناك هلو تفلتو ++" ةباضعا

 ذفاوت ىلا هسأر عقرو ٠٠ اهلك ايندلل ةقيمع ةيهاركب سحأو ٠٠
 / افقاو نققو ٠ ىليل هركي ٠ ىرخألا ىه اههركي هنا ٠-٠ قدنفلا
 ٠ لامرلا ىف ناصوغت هامدقو ؛ ردحنملا ىلا هقيرط ىف ىرجي ذخاو
 هناك ىرجي دوعي مث ٠٠ ههجو ىلع عقي داكيو .هتاوطخ كبترتو
 ٠٠ بحلا نم برهي ٠٠ ةيهاركلا نم برهي ٠٠ ايندلا نم ٠٠ برهي

 ٠٠ هسفن نم برهي ٠٠ ةريغلا نم برهي |

 ىف خرصو 2 ةرجأ ةرايس ىف هسفن. عضوو عراشلا ىلا داعو
 :: ىظنما اذ ماوق ملطا + قئاشلا

 ريفص ٠٠ هينذأ ألمي داح ريفصو ٠٠ ةرايسلا هب تكرحتو
 : قئاسلا ىف خرصي ىهو ٠+ رانلا حيحفك ٠٠ ةفصاعلا زيزاك

 هج كاهل ندب نسا وو ١ "علقم ١ ماش
 ٠ ىرجت ةرايسلاو

 قئاسلا ,ىف خرصي اذامل ىردي ال ٠٠0 ؟ هتلجع رس ىردي ال وهو
 نأ ديري ٠٠ ؟ ةعرسب كرحتي نأ ديرب طقف هنأل امير ٠٠ ؟ عرسي نأ

 ٠ هتيب ىلا بهذي ملو ٠٠ براهلا سادسحاب سحي
 ٠٠ هيح اهيف شاع ىتلا « ةقشلا ىلا بهذ

 فلما



 ؟ ىردي ال ٠٠ ةثلاثلا ٠٠ احابص ةيناثلا اهلعل ٠٠ ؟ ةعاسلا مك

 لخدو . ةعرسب هرجأ قئاسلا دقنو , ةعرسب ةرايسلا نم لزنو
 ضرألا قدي ؤهو دعصملا ىف فقوو ٠٠ ةعيرس تاوطخب ةرامعلا
 ريفصلاو ٠+ ةعرسلا الا اهل فده ال ةعرس ٠*٠ ةعيرس تاقد همدقب
 ٠ ةفصاعلا حيحفك ٠٠ رانلا زيزاك ٠٠ هينذأ ألمي داحلا

 اعقدنم اهلخدو ٠٠ لاعفنالا نم شعترت ديب ةقشلا باب حتفو
 ةقعاصلاك ىودي توص ىف قلغناف هءارو بابلا طبخو ٠+ ةعبوزلاك

 ةرخبأو ٠٠ ناتنونجم هانيعو ٠٠ ىنايبلا ةيحان فدحناو ٠٠

 ريفصلاو .٠٠ ةزوزهم افايطأ اهلالخ نم ىريو هسار.ًالمت رمخلا
 ٠ هينذأ ألمي داحلا

 ٠0 فزعو ٠١ ىنايبلا ىلع هعباصأ عضوو
 هناك *٠ هينذأ المد ىذلا ريفصلاك ةنونجم ةخراص اماغنأ

 هردص ئف دمجتملا باذعلا مطحي هناك ٠٠ اماغنأ ريفصلا اذه بكسي
 ٠- هركي هنأ ٠٠ هتريغو هدقحو هتيهارك مجرتي هناك ٠٠ هسأر ىفو
 ٠٠ راغي ىهو ٠*٠ دقحي ىهو

 ٠٠ فزعي رمتساو ٠*٠ فزعي ىهو

 دقحو ةيهارك نم هيف أم لك غرفأ هناك ٠٠ قري مغنلا أدب مث
 نع ٠٠ هتايركذ نع ٠*٠ هبح نع هفطاوع ترسحناو ٠٠ ةريغو
 د نليصألا اهردتشو 2+ ةيداشلا اهتارظنو ++ ىليل "ةفاتستنا
 ٠ هباذعو ٠٠ اهباذعو ٠٠ بولغملا اهبحو

 ٠٠ فزعي رمتساو ٠٠ فزعي وهو
 .ئذلا لجرلا ىأر هناك ٠٠ ركذت هناك ةيناث ةره نحللا بخصو

 نولب ٠٠ مدلا نولب نحللا غبطصاو ٠٠ .مدلا ىأر ٠٠ هتييبح حبذي
 ٠ قزمملا تهابلا دسجلا نولب ٠٠ ةعيرجلا نولب ٠٠ خارصلا

 ٠٠ افزغي رمتساو ٠+ فزعيا وهو
 ذم كس كار ةفوسي ان سوال نإ ىردي ال ىهو

 قرح



 اهيلا رظني ىهو 2 ءارمسلا ريفاصعلاك زفقت هعباصأ ٠٠ هسفن

 ةوقب كرمتي + هنثع :لصفنم ءىش اهناك + ةمبانصا “تسيلا اهناك
 ٠٠ اهيلع رطيسي نأ عيطتسي ال

 ٠ ! ؟ ةعاّسلا مك
 ب نقع يلم ه2: ةيناتتلا يلع 5 "اهانه ةساتلا : اهنغل

 نم جرخت ماغنألاو ٠٠ ىنايبلا قوف لقاثتت هعباصأ ٠٠ بعت وهو
 قوف لقثت هنوفجو ٠٠ ةضيرملا سافنالاك ةليزه ةفيعض اهتحت
 ٠ ردخم ريثآتا تحت عقو هنأك هؤتيأ هسأرو .٠٠ هينيع

 ٠٠ ىنايبلا قوف هعباصأ تمانو

 ٠٠ مان « ةكيرالا قوف عقوو ماقو « هدعقم ىلع نم هسفن دشو
 ٠ مث ٠٠ هيلع ايشغم طقس هناك ٠٠ ماني هنأ سحي نأ نود

 واع ولع ا
 ٠ هتوفج تسم ادي ناك هيئيع حتف مث
 ٠٠ ىليل ٠٠ همامأ اهآرو
 ٠٠ ملحي هنأ دب ال ٠٠ ةضفلا نولك ىدامر بوث ىف
 ٠ اهتوص عمسي هنكلو ٠*٠ هينيع قوق' هينفج طقسآأو داعو

 ٠ هزهت ةقيقر ديو +٠ ئحتف ٠٠ ىحتف ٠ * ىحتف : قفرب هيدانت اهنا
 ٠ هزهت ىتلا ديلا سسحتو « ندنيعلا ضمغم لازي ال وهو هدي عفرو
 ٠٠ ملحي ال هنأ دكاتي نأ ديري

 ٠ هدي ىف اهب سحأ ٠٠ اهدي ىلع رثعو
 1 +٠ ملحي ال هنأ

 ٠٠ ىليل : خرصو  هينيع حتفو
 ٠٠ ةوسقب ٠* ةوقب ٠٠ هردص ىلا اهنضتحاو افقاو زفق مث

 انا 54 توقد د1 ةيفار كرد ف وجو ك4 ا ةع انك . اناخ اه لكي
 ٠ بر اد اركش ١*٠ اركش ٠-٠ هناضحأ ىف

 ٠ تجوزت اهنأ ركذت ٠٠ ركذت مث

 ىو



 ىري نأ رظتني هنأك اهيلا رظني ذخأو ٠ هردص نع اهدعبأو
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 ريغت اًئيش اهيف نأ سحي ىهف كلذ مغرو ٠+ اهديجو : . نيد
 ىذلا ملاعلا ريغ رخآ ملاع نم هيلا تءاج اهنأك ٠٠ تريك اهنأك ٠

 ٠٠ هنم هيلآ ءىجت نأ تدوعت
 فوطي ىنعم ٠٠ رخآ ىنعم نهل ٠١ رخآ حير نهل. تاجوزلاو

 ٠ رخآ ىنعم ىليلل حبصأ دقو ٠*٠ نههوجو ىلع مستريو نهلوح
 ديدج ملاع ىلا لققني أدب هبح نأ سحب نكلو ٠٠ اهبحد لازي ال هنا

 ةديدج سيساحأ ىلا ٠٠ ديدج ىنعم ىلا ٠٠

 5 ناتدودكم هانيعو م شروهم هسار ةمدقم نع رسحنملا هرعشو

 ٠٠ ؟ ىازا ىجيت ىتردق : ةنشخ هنقذو

 : ةنيكسم ةماستبا اهيتفش نيبو 2. عقتمم اههحوو تلاق

 دخآ ناشلع ةليبنو انأ تلزنو سواه انيم ىف مهلك مهتبيس
 . ىلع لياحتأ تلضفو ٠٠ ةطايخلا دنع نم ىتعاتب نيتاسفلا ةدقب

 ةتح لك ىف كيلع رودأ تدعقو ٠٠ ىدحول .ىنتباس ام ةياغل ةليبن
 ٠ كيقالاح شم ىنا ةركاف انأو انه تيجو ٠٠ شكتقل ام

 : هتيب ىلا دعي مل هنأ ىلا هبنت هنآك لاق

 ٠٠ رشانتا ةعاسلا : تلاق

 ٠٠ هانيع تدرشو ٠٠ تكسو

 : ةكيرالا ىلع سلجت ىهو ساي ىف ىليل تلاقو
 ٠٠ رشادح ةعاسلا ٠٠ ةليللا موقتاح ةرايطلا
 اهنأ ٠٠ نيتجعزنم نينيعب اهيلا رظني وهو اهبناجب سلجو

 اذه نا اد رخآ لجر عه ايررأ ىلا بهذتو هكرتتس 5 رفاستس

 قف



 عادو هلعل ىردي نمو ٠٠ ليوط بايغ هدعب ٠٠ امهنيب ءاقل رخآ ىه
 هذخأي نأ عيطتبسي ام لكب عادولا ةظحل ىف اهنم دوزتي نأ بجيو ٠٠

 ٠٠ رخآلا لجرلا هنم همرحي نأ لبق ٠ الماك هقح ذخأي نأ بجي *٠

 اهيف ٠٠ ةفئاخ « ةددرتم تارظن +٠ هينيع ىف تارظنلا تريغتو

 ٠٠ هنه برهي نأ ديري ءىشو « هديري ءىش اهيف ٠*٠ ساي اهيفو لمآ

 ش : ءاكيلاب مهت اهناك ىليل تلاقو
 ٠٠ هاقياط شم انأ ٠٠ ؟ ىحتف اي هيا لمعأ ةفراع شم انأ

 ىنا سحاب يل برقيب امل ٠٠ هيلع هديا طحد شلمحتسب ام
 توه هد ٠+ باذع هد +9 ؟ قنحتاب هك .٠ ٠

 ثيعيو 2, هفتك ىلع اهسأر دنسيو اهلوح هعارذ فلي ىهو لاق

 ٠ ننجتا اح تنك ٠٠ ؟ حرابما هيأ ىل لصح شيفرعت ام ىتنا

 ٠٠ ىكيب برهأو 2« كديا نم كدشأو ىكيلع مجهأ ىل ايهتم ناك
 :-نريكلا تلئسمم» »5 نات لجارلا يق: كنا قوصم شع كيش
 نا ىل ايهتم ناك 9 ةدناكوللا نيلاوح تيفل تمقو ٠* برشاو

 ىمفن تيقل نيدعبو ٠٠ ىمادق ىكدقالا صباو « لصحت اح ةجاح
 ٠٠ هيأ برضاب تنك انأ 3 ام 2« ىتايب برضأ تدعقو « انه

 5 ىمادق كتيقلو هينع تحتف ام ةياغل

 ٠٠ اهينيع هيلا تعفرو

 لجرلا ىلع هب لخبت ام لك هيظعت نأ ديرت ٠٠ هديرت اضيأ اهنا
 لجر لوأ ناك امك . اهدسجل لجر لوأ نوكد نأ هديرت ٠٠ رخآلا
 كلمت ام زعأ هناب اهوعنقأ ىذلا ءىشلا اذه هيطعت نأ ديرت ٠٠ اهبلقل

 ىطعت اهناي سحت نأ نود « هذخاي نأ عيطتسي ىذلا هدحو وه ٠

 نأ نودو ٠٠ نزقتت نأ نودو ٠٠ فاخت نأ نود ٠*٠ اريبك ائيش
 ٠٠٠ مدنق

 ٠٠ ةصلاخ تسيل هتدارا نأ سحب امهالكف كلذ مرو

 دخورإ



 ٠. ةلعتفم هتدارا نأ سحي
 ٠٠ ةلعتفم افهتدارا ٠٠ تاذلاب ةظحللا هذه ىف
 اسييس ورا قالطنالا ةحرتت .كءاخ ةنفيبط ةدازا تطيل اهنا

 لك عمط اهزفحيو -٠ ماقتنالا ىف ةدغرلا اهزفحت ةدارا اهنكلو
 ٠٠ اقرتفي نأ لبق هعيطتسي ام لكب رخآلا نم دوزتي نأ ىف امهنم
 ىذلا :لجرلاك ٠٠ عوجلا نم افوخ ريثكلا لكألا دمعتي ىذلا لجرلاك
 لخاد ةليوط ةلجحر ىف ىوطخي نأ ليق قيطي امم رثكأ برشي
 21-42 رستسلا

 ٠٠ ةلعثفم ةدارا

 ٠٠ .امهيحور نم قلطنت ال
 ٠ اهذيفنت نادمعتي ةطخ اهناك ٠٠ امهيسأر نم قلطنت لي
 دمعتي هنأك عنطصم فنع ىف اهلبقي ٠٠ اهلبقي اهيلع لبقأو

 هل تملساو ٠٠ اهرفس دعوم ندحي نأ لبق ةعرسب هدسج ةراثا
 ٠٠ هسفن ريثي نأ ىلع هدعاست اهناك اهيتفش

 قوف فقت ةلبق ٠٠ هادوعت ىذلا معطلا اهل سيل امهتلبقو
 ىلا قلزنت نأ ديرت ال فنع نم هنالذبي ام لك مغرو ٠٠ امهيتفش
 0 ْ : ٠٠ امهيحور

 ٠٠ اهيفتك قوف بهذلا باسناو ٠٠ اهرعش لحو هفك دمو
 ٠0 رثكأ ةوسق ىف '* ةوسق ىف هدشدو ٠+ هيدي ىف هعمجي ذخأو
 ٠ ىنريثت كلعل ٠٠ ايساق نك ٠٠ هيتفش نيب هواتت ةملستسم ىهو
 فوطت هفكو ٠٠ اهيوث رارزأ كفو ١ اهرعش كرتو ٠٠ كسفن ريثتو
 ةوسقلا نم ادنزم ٠٠ ةيساق ٠٠ ةشعترم ٠٠ ةنشخ ٠٠ اهدسج قوف

 ٠٠ ايوس لصن انلعل *٠

 ش ٠٠ نكلو
 نم قلطني هنالمعفي ام لك ٠٠ نييعاو نالازي ال امهدلقع نا

 اقفتا ةطخ ناذفني امهناك ٠ ٠ حورلا نم الو ٠ بلقلا نم ال ٠٠ لقعلا
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 ٠ تاذلاب ةظحللا هذه ىف هاعنطصا فده :ىلا الضيل ٠٠ اهيلع
 اهقلطت نأ عيطتسن ةادأ درجم سيل دسجلا نا ٠٠ ال ٠٠ ال

 حورلا لاعفنال ىدص هنأ ٠٠ اذه نم ربكأ ءىش هنا ٠٠ ديرن امدنع

 عيطتست ال تاذلاب ةظحللا هذه ىف ةفطاعلاو ٠٠ ةفطاعلل ىدص ٠*
 ىناعت ةفظاع اهنا ٠٠ نفينعلا هاجتالا اذه ىف دسجلا قلطت نأ
 وه .هقلطت نأ عيطتست .ام لك ٠٠ قارفلا ملأ اهيف ٠٠ عادولا ةشحو
 ٠. عومدلا

 ٠.٠ ةقيقحلا هذه افشتكاو
 ٠٠ ناعيطتسي ال , تاذلاب ةظحللا هذه ىف امهنأ افشتكا
 ٠٠ نيضيرملا امهيلقع نم ةقلطنم ةطخ اذفني نأ ناعيطتسي ال
 ش ٠ هثع تذعتداو

 , ناتسكنم هانيعو ٠ لجخلاو سايلا ةرمحب نقتحم اههجوو
 ٠٠ ١ اهيلا ىظني ال

 ٠.٠0 هلواح امع ٠٠ هدوار امع , رخآلل رذتعي امهنم الك ناك
 ةشثهاللا ةعيرسلا ةظحللا ٠٠ تاذلاب ةظحللا هذه ىف هدارأ امع
 ٠٠ حورلا قالطنال اداه الاجم كرتت ال ىتلا , ةقيضلا

 تلاقو ٠٠ اهبوث مضتو * ٠ اهسأر قوف اهرعش عمجت تذخأو
 ش : شعترم .توص ىف

 ٠٠ ىناينتسم.ةليبن , ىحتف اي تقولد لزنأ مزال انأ
 ٠٠ اهيلع دري ملو
 / اهبوث مض نم تهتنا ىتح ؛ ةلجخ تارظن اهيلا رظني افقاو لظ

 ىف ٠٠ هردص ىلا اهمضو ٠٠ اهنم برتقا مث ٠٠ اهرعش صقعو
 ايكاب اًنداه بحلا قلطناو ٠٠ هردص قوف تدهنتو ٠ نانحو , قفر
 ٠٠ ٠ امهيباصعأ ىف

 اهناك اهاتفقش تشعتراو عومدلاب نيتقرورغم نينيع هيلا تعفرو
 ٠٠ مالكلاب مهت

 افيد



 ٠- ملكتت مل اهنكلو

 0 ملكتي علو
 ه٠ هتحتفو ٠*٠ بايلا وحن تراسو ٠+ اهرهظ هل ترادآو

 ٠ مالكلاب مهت اهناك ناشعترت اهاتقشو ٠٠ ةريخأ ةرم هيلا تتفتلاو
 ٠ ملكتت ملو
 .٠ ملكتي ملو

 تجرخ ٠ * تبهذو ٠

 اهنأ قدصي ال هناك ناتعستم هانيع , اهودشم ىحتف لظو
 اهناخد للست ةراجيس لعشأو « ىلابي ال هناك هيفتك زه مث ٠٠ تبهذ
 ©٠. بذعتيس وهو ٠٠ العف تبهذ اهنا ٠٠ نيتفاجلا هيتفش نيب ارم
 | مث ٠١ ةثالث ٠0. نيرهش ٠٠ آرهش ٠٠ اهلك ساكلا برشيدس ٠٠ لمتحيسو ٠* باذعلا نم هل ضرعتيس ام ىدم طبضلاب ملعي وهو

 امك هتفطاعب بعلي اقيلط دوعيو ٠٠ باذعلاو بحلا نم ررحتيس
 ٠٠ تانبلا تارشع ىلا دوعيدس ٠٠ ىمدلاب راغصلا دالوألا بعلي
 ٠ نحل ىف اهبتكي ةصق ةدحاو لك عم لعتفب

 ش . ! ؟ ةلوهسلا هذهب ٠٠ ! ؟ عيطتسي له ش
 هانيع ٠٠ ةآرملا ىف ههجو ىلا رظني.نأ نود ةقشلا نم جرخو

 شوهم هرعشو .٠٠ ءارمح ةقيقد طوطخ امهضايب للختي ناتدودكم
 ىلا هلمدي نأ قئاسلا رمأو ةرجأ ةرايس بكرو ٠٠ ةشموكم هتلدبو ماوعأ ةرشع ربك هناك نضغم ههجوو '' هسآر ةرخؤم قوف
 لصي نأ لِدقو ٠* عادولا ةظحل ىف !ادراش لازي ال وهو ١> هنيب
 ٠ ١ قافأ تيبلا ىلا

 ٠٠ هتجوز ركذت
 نأ 50+ ؟ ناك نيأ هلاستس ٠-٠ هيساحتس اهنا ٠ - ةأجف راثو

 :لمتحي نل وهو ٠٠ ىكبتو ٠٠ ههجو ىف خرصتسو ٠٠ ؟ هتليل ىضق
 لك رس ىه اهنا ٠٠ مويلا اذه ىف اهلمتحي نأ عيطتسي نل هنأ **

 فض



 ىحضو ٠١ هتداعسي ىحضو ٠*٠ هبحب ىحض اهلجا نم ٠٠ هباذع
 تجوزت اهنأ ملعت نأ بجي ٠٠ هللا دمحت نأ بحيو ٠* هحور قالطناي

 ٠ بيصتلا اذس نم رثكا اهل مدقي نا عيطتسي ال ٠٠ اقلق الجر
 ٠ عيطتسي نل ٠ لواح ول ىتح

 امهيف دتشا دق هانيع ٠*٠ هتجوز ةاقالملل زفحتم ىهو هتيب لخدو
 ٠٠ ةميرج بكتري نأ ٠٠ ءىش لك لعفي نأ دعتسم هنا ٠٠ .نونجلا

 : اهينيع ألمي عزجلاو « ةخراص هتجوز هتلبقتساو

 لاساب انأو حبصلا نم ++ ىنتننج ٠٠ ؟ ىحتف اي نيف تنك

 2 0+ ةنح لك ىف كيلط
 * لغتشاب تنك : هزفحت هتحت ىفخي دورب يف لاقو

 0 هينيعو ٠٠ دودكملا ههجوب ةجوزلا اننع تقتلاو
 تنالو ٠٠ ةنشخلا هنقذو ** ثعشملا هرعشو ٠٠ ءارمحلا طوطخلاب

 ةشعترم ةماستباو تلاقو ٠٠ اهتروث اهنانح علتباو ٠١ اهتارظن
 : نيتضيرعلا اهيتفش نيب نم لطت

 ٠0 1! ؟ هدك هسفن ىف لمعي دح

 هنا ٠٠ هيلع روثت نل اهنأ ٠*٠ ةشهد ةرظن هينيع نم تلطأو
 اهيف لمتحي ال هنأ ملعت ىتلا تاقوألا ىف ادبأ روثت ال اهنا -٠ اهفرعي

 ىف خرصت نأ ٠٠ روثت نأ اهيف ىنمت ةظحل هب ترمو ++ اهتروث

 ٠ اهتروث درب هباذع نع جرفي ىتح ٠٠ اهخارص دري ىتح ٠٠ ههجو

 ٠٠ هردص ىف ام لك .ملعت اهناك هيلا رظنتو ٠٠ مسكبت اهنكلو
 سمألاب تجوزت دق. ىليل نأ ملعت اهنا ٠٠ هلخاد ىف شيعت اهناك
 ىلا ةنئمطم ٠٠ ةنئمطم اهنكلو ٠٠ ىليل جاوزل بذعتي هنأ ملعتو
 رمتسا امير ٠٠ تهتنا دق هعم ىليل ةصق نأ ىلاو ٠٠ اهيلا باع هثأ
 ٠ اهيلا داع دقو ٠٠ تهتنا ةضقلا نكلو ٠ تقولا .ضعب هباذع

 ٠ اهيضري اذه ٠٠ اهيفكي اذهو
 : لوقت ىهو 2« هدي نم هتدشو

 ففي



 ٠0 ٠ مانت فرغت ناشلع ٠٠ كشو لسغت حورت حمسق
 اهناك لوقت ىهو « مونلا ةفرغ ىلا هتداقو ٠٠ اهل هسفن ملسأو

 ب ١ : اهلفط ثداحت
 رياجس برشت دعاق +04 هدك شم ٠٠ شترطف ام هسل اعبط

 : ندد 1 ةحاح كاش اع نيغا نما
 : هزفحت اده دقو لاق

 نحل ٠٠ تقولد ةياغل نحلا تدعق ٠*٠ ىراد شم تنك ىلصأ

 ١ ديدج

 2 ةكيرالا ىلع سلجو ٠٠ هنع اهتعلخ « هترتس رارزأ تكفو
 ٠٠ حاتري هلقعو ٠٠ حاترت هياصعأ ٠٠ هيلا للستت ةحارلاب سحأو

 لا ا
 ىف نأك ٠ انه الا اهناكم دجت ال ةقلقلا هحور نأك ٠٠ هتيب ىف ٠*

 ش .٠٠ ؟ ! هتجوز ىدي نيب الا سناتسي ال اشحو هلخاد
 ٠.٠0 هقنع طابر حيزت اهيدي تدمو هبناجي فطاوع تسلجو

 ::ةيالتتي هناك لاقر .. ةيليع ضمشلاو., ةاوع اهزع ىلع حاد ىذلاوإ
 ٠٠ ىوق نابعت ٠٠ نابعت انأ

 هسار تمض « اهديب شوهملا هرعش ىلع فطاوع تحسمو

 : نونحلا اهتوضض ىف تلاقو « اهردص ىلا

 خورتو كدخآ ىسفن ٠٠ ٠ ىحتف اي كسفن شمحرتب ام تنا

 ++ يعلاخب لغش :نيغ نم * > لغش ىّيغ ,نم تيحوي دع زبلا سار
 : بعت ىف لاقو

 : ع فرح عيسلا رك ٠ نيلا سار رقاست هركب ٠+ هركب ل
 اهجوز تدجو اهناك ٠٠ ةريبك ةماستبا فطاوع ىتفش تلعو

 تلظو ٠٠ هنيبج قوف ةيفاص ةئداه ةلبق هتلبقو تنحناو ٠٠ اريخأ
 ٠٠ اهبلق تاقدب هباذع درطت اهناك ٠ اهردص قوف هسارب ةظفتحم
 حازأ ةاجف هنكلو ٠٠ هقامعأ ىف دقارلا قلقلا نانفلا سناتست اهناك
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 : خرصي هناك حاصو أهردص نع هسأر

 ٠ هتيسن ىنا .نيأب ٠ ٠ نحللا شتبتكام انأ ٠٠ نحللا ٠٠ نحللا

 نيب ام دقع دقو 2 هيلا سلجو ٠٠ ىنايبلا ىلا ىرجي ماقو
 ناركس وهو سمأ ةليل هعضؤ ىذلا نحللا ركذي نأ لواحي هيبجاح

 نأ عيظتسي هنكلو * * ديعي ىدصك ٠٠ هينذأ ىف نطي نحللا نا ٠
 نأ لواحت ىنايبلا ىلع هعياصأ تزجو ٠٠ عيطتسي معن ٠٠ هركذي
 ٠٠ نحللا طويخ هتركاذ نم دشت

 ٠٠ اهتيبب.ًالمي ىنايبلا توص عمست ىهو فطاوع تمستباو
 ٠٠ ةايحلا توضص هناك

 2 ٠٠ هتكرتو

 .هبناجب تققوو ٠٠ ىاش لاجنف اهدي ىفو لدلق دعب هيلا تداعو .
 : ىاشلا لاجنفب اهدي هل دمت ىهو تلاق مث « هيلا عمتست

 ؟ هيا ةيمست اح ٠ ٠ صلاخ ديدج نحل هد ٠٠ ننحي ٠٠ لياه

 : نيدقعم نالازي ال هابجاحو « لاجنفلا اهنم لوانتي ىهو لاقو
 ٠٠ عادو ٠٠ هيمسأ نكمي ٠+ هسل فراع شم

 ٠*٠ ةدوع ٠* هيمس ٠*٠ ال : مستبت ىهو تلاق

 ٠٠ نخاسلا ىاشلا لاجنف 'نم ةريبك ةفشر فشرو ٠٠ مستباو

١ 

 لحم ىف اهرظتنت تناك ىتلا ةليبن اهتخأ ءاقل ىلا ىليل تبهذ

 عم اهتايح تكرت اهناك ٠٠ اههجو رارفصا دادزا دقو ٠٠ نولاش
 *ةسئاي ةنيزح ةيرطضم اهينيغ ىف تارظنلاو ٠٠ هكرتت نأ لبق ىحتف

 ٠٠ ؟ نيف ىتنك : اهمولت اهناك تلاقو اههجو ىف .ةليبن تلطاأو
 : رفصألا اههجو قشت ةنيزح ةماستياو ىليل تلاقو

 فضا



 ٠٠ عدواب تنك

 : ةدح ىف ةليبن تلاقو
 ++ ةلفاع ىيركت اه كنا :انقفتا نكع انحأ ات
 : سئاي توص ىف ىليل تلاقو

 ٠0 لقعلا الا هدك دعب ىل لضاف شم وه ام ٠٠ شيفاخت ام
 ىلع ٠٠ اهيضام ىلع ةريخأ ةرظن ىقلت اهنأك اهانيع تدرشو

 لظ .٠٠ دادحلل لظ اهنأك ىدامرلا بوثلا ىدترت ىليلو ٠٠ دوسا ابوث ىدترت ةليبن ٠٠ اهتخأ بناجب تراسو ٠٠ اهرمع تاونس لمجأ
 : | ٠٠ ٠ توملل

 دق نيتلئاعلا دارفأو ماصع ناك ثيح امهلاخ لزنم ىلا ابهذو
 ٠٠ نيسورعلل اميركت ءادغلا لوانتل اعمتجا

 .. تتكس مث 2« صوصمملا اهتنبا هجو ىلا ةفهلب مالا ترظنو
 اهفافز ةليل ةصق ٠٠ اهتصق سفن عمستف اهلأست نأ تيشخ اهئاك
 2 40! ٠.٠ هبحت ال الجر ىرخألا.ىه تجوزت موي

 : ماصع مأ تحاصو

 ٠ ىوق ىلحيب ناوجلا ىراتا هد ٠+ ىنبا ةسورعب الهآ
 رارفصا ىف تفشتكا اهناك . ةبقاث ةرظن ىليل ىلا ترظن مث

 ةيراجت ةقفص ىف تشغ اهناك ٠٠ هفرعت نكت مل اهيف ابيع اهنول
 1 ٠٠ اريبك انمث اهيف تعفد

 ٠٠ اهيلا رظني لظو «, تمص ىف ىليل دمحأ حفاصو
 ٠0. تاكحضلا تمفتراو ٠٠ عيمجلا نيب ثيدحلا عفتراو

 ٠0 ةديعس تسيل اهنأ سحي هنا ٠٠ هتخا ىلا رظني لازي ال دمحاو
 .٠ ةبذعم اهنا ٠٠ ةسئاب اهنا ٠٠ كلذ نم رثكأ

 ٠٠ هتخا ىلا رظني لازي ال دمحاو ٠٠ ءادغلا ةدئام ىلا اوماقو
 ملعي هنا ٠٠ ؟ تاذلاب صخشلا اذه تجوزت اذا ٠٠ ؟ تجوزت اذال
 دقو ٠٠ اهجاوز ىلع ةقفاوملا ىف اكيرش ناك دقل :* ؟ تجوزت اذام

 نك



 ٠. اهل اباقع اهوجوز ٠٠ رخآ' اناسنا بحت تناك اهنأل اهوجوز
 +٠ هيؤملا باذعلاب اهيلع اومكح

 ٠ هسفن شقاني الا لواحو ٠* هتخأ نع هرظن دمحأ لوحو

 ىف شيعي نآلا .هنا ٠٠ هسفن شقاني الآ ةليوط روهش ذنم ررق دقل
 لواحو ٠٠ ةشقانملاب ال لعفلاب نمؤت ةيصخش ٠٠ ةديدج ةيصخش
 ٠ حودممك ٠٠ ايهال , احرم ىدبي نأ ٠٠ ةيصخشلا هذهي كسمتي نأ

 ٠*٠ ؟ ىتما ةيوان ىتناو : الئاق ىفيف هتخأ ىلا تفتلاو |

 ٠٠ ؟ هيا ةيوان : ةطاسب ىف ىفيف تلاقو
 د ناهك نا عرفات يوان نقم: لاق

 ٠ ! رفاسو تنا رطشتا ** ةرفاسم شم : تلاق

 : ةغراف ةكحض كحضي وهو لاق

 ىرفاست اي ٠٠ ىليل ىز هاعم ىرفاست دح ىفوشتاي ىه ام
 : 1 7 ٠ ! كدحول

 : طخس ىف هيلا رظنت ىهو ىفيف تلاقو
 ٠٠ ؟ ! ىنقياط شم ىنعي ٠0 ةركشتمأ *٠ هيسره

 فقيخس خياب همالك نأ سحأ ٠٠ كحضلا نع دسم تعش

 : اهل رذتعي هناك ةريغص ةماستبا ىفيفغل مستبي ىهو لاقو « حراج
 نينتالا انحا ىلاعت , كل لوقأ ٠٠ ىدصق شم ٠٠ فسآ انأ

 ٠*٠ صضعب عم رفأسن

 * ىفيف هيلع درت ملو

 نم عفتري ثيدحلا جيجدضو ٠٠ اتمأاسه ىليل ىلا رظني داعو
 وه ٠٠ جيجضلا اذه طسو هنم'عيضت ىليل نأ سحد ىهو ٠٠ هلوح

 ٠٠0 لوئسملا وه ٠٠ اهعاضأ ىذلا

 ةجيزلا هذه لثم نجوزتي تانبلا لك ٠٠ الوئدسم سيل“ ٠ ال
 ٠٠ الوئسم نوكي نأ ديري ال ىهو ٠* ؟ هدحو الوئسم نوكي فيكف
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 ةيلوئسملا نم هسفن ىفعأ دقل ٠٠ ءىش نع الوئسم نوكي الذ ررق دقل
 ' ش | ٠٠ ٠ ليوط نامز ذنم

 تامصبو ٠+ عقتمملا اههجو ىريو ٠+ ىليل ىلا رظني :هنكلو
 +٠ اهيتفش ةشعرو ٠٠ ةنيكسملا اهتارظنو ٠٠ اهينيع تحت باذعلا
 ْ ٠٠ ١ ةيحض اهنأك ٠٠ ةديهش اهنأك

 ' ٠٠ ءادغلا ىهتناو.

 ٠١ سواه انيم اوعجرت مكبيسن انحا : ماصعل ةليبن تلاقو
 ٠٠ ناطملا انلك حورت ناشلع ليللاب مكلدجن ىقبنو

 + كيتا اهقنأك ئليلأ كرتساو
 د تاجا اع ةكافلا ا وطحفت مزال" عم .قيقودشماج 2

 ٠٠ ةرفاسم انأو ىنوبيست شم وه ام
 : ثبخ ىف اهيلا رظنت ىهو اهتامح تلاقو

 ٠ كسيرعل كبيسناح انحا ام
 : ىدحتت اهناك ىليل تخرصو
 00 ٠*٠ ىنتسي ردقي سيرعلا

 الأ نهيلا لسوتت اهناك . اهماأو اهّيتخأ نيب اهينيعب تفاطو
 .ىذلا باذعلل ىرخأ ةرم اهوضرعي الأ ٠٠ ماصعل اهدحو اهوكرتي

 لك نا ٠٠ ىرخأ ةلهم ىنوطعأ ٠٠ مكوجرأ ٠٠ اهفافز ةليل هتناع
 ٠ سيرع هنأ درجمل ٠٠ هذخايس سيرعلا هديري ام ٠٠ ثدحيس ءىش
 مكتكرتل ىحتف ناك ىل ٠٠  هيطعت نأ ديرت اهنآل ال ٠٠ جوز هنأ درجل
 ١ ٠ بيرغ لجر هنأ *٠٠ ىحتف سيل هنكلو ٠٠ هل ىنوعدتو نوبهذت
 . - !٠٠020 ىجوز هنأ

 ٠*٠ اهتثتافتساب سحأو ٠٠ هتخأ هجو ىف رظنلا دمحأ لاطأو

 : ارازرق ردصي هنأك لاقو هدعقم ىلع نم ةاجف ماقو

 ٠٠ راطملا ىلع مكليجأ ىقباحو ٠٠ ىقب لزان انأ
 ٠٠ جرخ ٠٠ دحأ ىلا رظني نأ نودو
 فكي



 بكرو ٠*٠ هسفن ىق اًئيش طي. هنآك هيمدقب .ضرألا قدي جرخ
 ,ىهو اهداقو ٠* نيموي ذنم همأ هل اهترتشا ىتلا ةريغصلا هترايس

 ةدحاو ديب اهدوقي نأ لواح ,٠٠ ةرايسلاب هتحرفب رعشي نأ لواحي
 اياش ىدييل لعفي نأ دمعتي ناك امك « اهباب ىلع ىرخألا هعارذ دنسيو

 قلطني ملو ٠٠ حرفي .مل هنكلو ٠٠ ةرايسلا ةدايقب نيهتسي ارتهتسم
 رعيشي هنا ٠٠ هسفنل اهديري ىتلا ةيصخشلا ىف' جمدند ملو ٠٠

 سيل هنأ رعشي ٠٠ فيخس هنأ رعشي +٠ هيلغ فحزي ديدج روعشب
 + نحال © عشا هنا »+ هك ناسفا ىأاألو وها سيل * © قه
 ش *: .ناسحا هل

 تاقرط لخاد اهداقو ٠٠ ةريزجلا ىدان هاجتا ىف ةرايسلا داقو

 ٠٠ ؟ ةريزجلا ىدان ىف لعفي اذام ٠٠ فقوتي مل هنكلو ٠٠ ىدانلا
 جرخو ٠١ ةفيخس اهلك ايندلاو .٠٠ فيخس وهو ٠٠ فيخس دان هنا
 عراش ىف اهدوقي ذخأو ٠٠ ىدانلل رخآلا بابلا نم ةرايسلاب
 هحرم 'درتسيل هيتفشب رفصي نأ لواحو * ٠ لينلا ىلع لطملا ةريزجلا

 نع زجعت هسافنأ ناك . اهوشم اقزمم جرخ هريفص نكلو ٠٠
 ةينغاأ مالك هسار ىف دجي مل هنكلو ٠٠ ىنغي نأ لواحو ٠٠ ريفصلا

 ليمج اي ىنويع ىف ىللا قوشلا دق ىلع » ةينغأ علطم دجو مث ٠٠
 ٠*٠ دادزا هقكسي هساسحاأ نكلو ٠٠ « ملس

 ةرهاقلا ىلا داع مث ٠٠. ىداعملا ىلا لصو ىتح ةرايسلا داقو
 هسقن لغفشي نأ لواح اه !ذاق ٠٠ ئهتني ال هفخسي هساسحاو ++

 ىنيع ىف اهآر ىتلا ةساعتلا نع هتيلوئسمي سحأ .ء رخآ ساسحاب
 دوعتو يفشلاب ساشعالا ىلا" نيايسحالا "اذه نم فروق“ + شكك

 عم هيلايل ٠١٠ سيساحألا هذه نع هلغشي اًئيش ركذتي نأ لواحي
 ٠٠ ةريهش ٠٠ ورمع هقيدص نم اهعمس ىتلا تاكنلا ٠٠ نيمرج
 هب رمت رطاوخلا هذه لك نكملو ٠٠ "ىو ٠٠ هنم ةبضاغ لازت ال اهنا
 ٠٠ هقخحسب سحي دوعيو اعيرس ارورم

 را



 ٠٠ ؟ بهذي نيأ
 ا فنعلا لا ةردسس
 ا ْ ٠٠ ارقيس
 : يما عقل نا كل نت فيلو لل دل

 تريلا ىلع. ودعاست نا ةءارقلا ,تفاطتنا امير. 5 هتفاقك: لمفأو
 ْ  ةقكحسي ةساتسحا نم. ++ :ةقينش نم

 فال | باهت دق اهيمح وكلا نيالا 5 يدا كسلا نقشت
 تجوزت اهنا. ٠٠ ىليل ةنيكسم ٠٠ ىليل ٠٠ اهبناجب اولظو 2 ىليل
 بحت تنب لك ٠٠ تانبلا لك بيصن اذه ٠٠ نكلو ٠٠ هبحت ال الجر
 ش . ١ هيحتا ال الجر جوزتتو « هجوزتت ال الجر

 ٠ الوئسم سيل هنأ هسفن عنقيل هيفتك زهو

 ىقتنيل هبتك ىف لطي ذخأو ٠*٠ اماجيبلا ىدتراو هبايث علخو
 سحي باتك لك ٠٠ باتكلا ءاقتنا ىف اليوط ددرتو ٠٠ ادحاو اهنم

 نا كبار ناكووا كانكرسلا اناتك ناقتلا' مك فيكن اةقإ
 فخستسيو ٠٠ عيمجلا نم ازهي ٠٠ رخاس بتاك دلياو راكسوأ

 ٠ عيمجلا نم هعم ازهي نأ عاطتسا امير ٠٠ عيمجلا

 ش ٠٠ باتكلا حتفو هريرس ىلع دقرو
 هرطاوخ نا ٠٠ روطسلا ىف هنهذ زكري نأ عيطتسي ال هنكلو

 برهي نأ لواحي ىتلا ةكزعملا ٠٠ هسفن عم هتكرعم ىف ةفرصنم اهلك
 ٠ اهنم

 ٠٠ ارقي نأ لواحي وهو ٠٠ رثكا اميرو ٠٠ ةعاس تضقناو
 , اهيلع ماني ىتلا ةداسولا عفرو ٠٠ هدي نم عقي باتكلا كرت مث
 هتكلو٠* ٠ مانيو هينيع ضمغي نأ لواحو « اهتحت هسار نفدو
 ٍ | ٠0 ْ ١ ماني ال

 فقوو هبايث علخو ٠٠ مامحلا لخدو ٠٠ ءاسم ةعياسلا ىف ماقو

 هدشح ىلع قلزتيو, ةقرف تكتسي هرايلا داما كرتو «٠ نسملا تحك
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 ٠ حيفصلا نم فقس قوف بكسنت رطملا طويخك ٠٠ هب سحي نأ نود
 ٠٠ هرطاوخ ىف اهّئات لازي ال وهو
 4 ةحارصب هسفن هجاوي نأ لواحو

 رفاستسو ٠٠ اهحارو ىف ةديعس ودبت الو ٠ تجوزت هتخآ نا
 ٠ حبذلا ىلا ةقاسنم اهنأاك ودبتو ٠* ايروآ ىلا

 هلامو ٠
 ٠ ؟ هتيلوئسم ىه ام
 ٠ اهجوزتي ملو « اصخش ىرخألا ىه بحت ةليبن هتخأ نا
 ٠ ىفتخا مث اهبطخيل اهذناتسأ ءاج ىفيف هتخأو

 تام حو.دممو . مالسلا ددعت  اهمامتهأ ىدم ىردي اإل هماو

 نيمرج عم هيلادل ىضقيو . هبح رسخ دقو ةريهش بحي وهو
 ٠ ناركس وهو

 ٠*٠ ! ؟-هكلذ لك. نع لوئسم وه له
 ٠ ردقلا هيك ال انامل
 : ٠.٠ أ

 5*٠ تاقولخملا لك مه لمحي ىتح هللا وه له
 ودبت مك ٠٠ ةسئاب ودبت مك ٠٠ ةليمجلا ٠٠ ةقيقرلا ىليل نكلو

 ٠٠ اذكه ادبأ اهري مل هنأ ٠٠ ةنيزح
 ٠١٠ ضبقني هبلق ادبو

 اذه نم برهم نع هسفنل ثحبي ةعرسب رودي هلقع ادبو
 1 ٠ ضايقنالا

 ةعرسب نولطنبلاو صيمقلا ىدتراو ٠٠ شدلا تحت نم جرخو

 ىلا زفقو ٠٠ ةنونجم ةعرس ٠٠ ةعرسب اهداقو هترايس بكر مث ٠٠
 هيف تومي مداصت ثداح رخآلا وه هل ثدح امير ٠٠ حودمم هرطاخ

 ٠٠ هقيض نم ديحولا بزهملا وه اذه ناك امبر ٠٠ حودمم تام امك
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 وهو ةرايسلا ةعرس نه دازو ٠٠ 'توملا ىه ةخارلا تناك امبر
 نم ديزيو ٠٠ مستبيو ٠* قيرطلا ىف.مهتانعلو سانلا حايص عمسي
 ٠٠ رثكأ ةرايسلا ةعرس

 2 سابال لحم دنع اهفقوأ مث

 ٠٠ ةرايس دوقي نم رهمأ هناب هسفن عنقي نأ لواحي وهو لخدو
 سحي لازي ال هسفن ةرارق ىف هنكلو * ٠ رورغلاب سحي نأ لواحي
 2 فكسلاو <+ ضايقتالاب

 لك ىف هعم ىرمع نا ٠*٠ رايلا ىلع اسلاج ورمع هقيدص دجوو
 عقدي وهو « سلفم قيدص هتا حيحص ٠٠ قيدص زعأ هنأ ٠٠ هيلايل :

 ضلخمو + هل نملك 2“ صلخم ةنكلو +9 ةيييلادا لك قمك هل

 56٠ ؟ ىكسيو : وىرمع لاقو
 ٠٠ راوشم ايارو لصاأ ٠٠ تقولد شم ٠*٠ ال : دمحأ .لاقو 1

 : ٠٠ ةوهق دخاح

 سحب هنأ 5 راوشم هءارو نال ىكسيولا دمحأ ضفري ملو 1

 ىثخ هناك ٠٠ هردص ىف ضابقناب سحي امك ٠ هتدعم ىف ضابقناي
 ٠٠ هيلا درتف اسأك هتدعم ىلا لسري نأ

 ىلايللاو ٠-٠ ةليللا نعو ٠* نيمرج نع ثدحتي ىرمع ادبو
 اهيف سيل « ةتيم عقت هتاكحض نكلو.. هعم كحضيو ٠+ تضم ىتلا

 . ٠٠ ؟ هيل هدك مليم كلام : ىرمع لاقو ٠* حور

 9 مونلا نم مياق ةسل ىلصأ : ايذاك دمحأ لاقو

 : الئاق درطتساو « هدعقم ىلع نم ماق مث

 : ندراج تنفوكلا اوحورو اهدخ نيمرج ىجيت امل ٠٠ عمسأ
 ٠*٠ كانه ىلع مكلصحاح انأو ٠٠ اهلك ةلشلا كاعم دخو

 ٠٠ ةليللا ىوان رهظي تنا : اكحاض ىرمع لاقو

 نكلا



 ٠٠ حيصلل : ةغراقف ةكحض كحضي وهو دمحأ لاقو

 هساسحاو ٠١٠ راطملا قيرط ىف هترايس داقو + ورمع كرت مث

 اذه ىلع بلغتيل ةعرسب دوقي نأ لواحو ٠٠ هدواعي عايضلاب
 لقعتلا نم ةجوم ناك ٠٠ ةبيرغ ٠+ عطتسي مل هنكلو -٠ ساسحالا
 ٠٠ ٠ هيلغت

 ٠٠ راطملا ىلا لصوو

 ةجوبأ هانيع تقلعتو ٠٠ كانه مهلك ناتلئاعلاو ناسورعلا

 ٠ اهينيع ىف عومدلاو : ةسئاب ةنيزح لازت ال اهنا ٠٠ ىليل
 ٠ ناك امم فنعأو دشأ ٠٠ هدواعي ةيلوئسملان هيسساسحا اددو

 ةليسسو نع ثحبي هناك ٠٠ هيندغ ىف ةرئاح 5 كة

 ٠ اهب اهذقني

 توص ٠٠ نيرفاسملا وعدي راطملا نوفوركيم ىف توص عفتراو
 2« ءامسلا ربع ىتأن هناك ٠٠ ةعيوز لالخ نم ىتأي هناك بيهر قيمع

 ٠١ بوتكملا اهريصم ىلا ىليل وعدي هللا توص هناك
 ٠٠ عومدلا ترمهناو

 مث ٠٠ اهيتخأ عومدو اهمأ عؤمدب اهعومد جزمت ىليل تفاطو
 ٠٠ هردص قوف اهسفن تقلأاو ٠*٠ دمحأ ىلا ٠٠ هنلا تءاج

 ٠٠ ١ ءاكبلاب تشهجأو ٠٠ هتنضتحاو
 ٠*٠ دمحأ لهذو

 هنأب هركذت اهناك ٠٠ اهذقني نأ هفلحتست هتخأ نأ سحأ هناك

 ىلع تيقبو ٠٠ ةلئاعلا .بر ٠٠ ريبكلا اهوخأ وه ٠٠ اهنع لوئسملا
 دمحأو ٠٠ ءاكيلاب جشنت ٠ ٠ اهما ردص ىلع تيقب امم شكأ هردص

 ىكبي نأ عيطتسي الو ٠٠ ملكتي نأ عيطتسي ال ٠٠ هئات ٠٠ رئاح
 اهيمحي هناك ٠٠ هيعارذ نيب اهنضتحا ةاجف مث ٠٠ ائيش عيطتسي ال

 ٠٠١ اهذقني نأ عيطتسي هنأو ٠٠ ىوق هنأ ىلا اهنئمظي هنأك ٠

 ٠٠ هيعارذ نيب نم اهتبذجو دي تدتماو ٠*٠ اريثك اهلبق ٠٠ اهلبقو

 ال



 ٠ موقت اح ةزايطلا ٠٠ ىليل اي.الل اي : لوقي ماصع توص عمسو
 ٠١ ائيش ىري ال هناك هلوح رظني ٠*٠ دراش ىهو ٠٠ اهكرتو

 ا ده رك حان: اجمع ىلع اهطلسو هيشيع تازطت ككحأ كا
 6*٠ ههركي

 ملسس دعصت هتخأ ىأر ىتح ٠٠ ةدّتحملا هتارظن اقلعم لظو

 « شبلك » ب هيلا اهطيري هناك ٠٠ اهدي ضبقي ماصعو « ةرئاطلا
 ,::ةضاطلا 'لخدت“ نأ“ :لدق .ئلنيلا ثتقكلا و: ++ نونسلا ىلا ايقؤسداو
 ٠٠ .اهيتيع ىف عومدلاو ٠٠ ةفيعض تازه ءاوهلا ىف اهدي تزهو
 قوف ريفغصلا اهليدنم تعضو مث ٠٠ اهيتفش قوف ةفيعض ةمابستباو
 ٠ ةرئاطلا لخاد تفتخاو ٠* جيشنلا نم ةحوم سبحت اهنأك اهينيع

 ظ ++ :تندماب همعا نجاو
 ىأر موي اهب سحأ .ىتلا سيساحألا نم دوسأ عاعشب سحأ

 ٠ مدلاب ةخطلم حودمم هدخأ ةثح همامأ

 ٠ حودمم لتق امك ٠٠ ىليل لتق دقل

 ٠٠ ىليل نع لوئسملا وه
 ++ حودمم نع الوئسم ناك امك

 سانلا عقدو ٠٠ ساسحالا اذه الو ٠٠ فقوملا اذه لمتحي ملو
 2, هترايس ىف ةسفن ىقلأو , راطملا نم اجراخ ىرجو هلوح نم
 ٠ بر اي ؟ حودمم تام امك تومأ ال .اذامل ٠*٠ نونجملاك اهب عفدناو

 ايئاقلت اهدوقي ىهو تنج اهناك قلطنت ةرايسلاو ٠٠ ةثداح ٠*٠ توملا
 ٠ اهيلع ضبقت ىرخأ ادي ناك « ةدايقلا ةلجع .كرحي ٠٠ ركفي.نأ نود

 ٠٠ تمي ملو

 ٠*٠ ىكسيو : خرصو رابلا ىلا لخدو ٠٠ سابال لحم ىلا داع
 قلطنت ةدتحملا تارظنلاو ٠٠ ىرخأ اساكو ٠٠ اساك بوشو

 وهو ٠٠ هلتقي صخش نع ثحبي هناك هلوخ تفلتو ٠٠ هينيع نم
 ٠٠ هسفن لخآد ىف هلتقي نأ ديري ىذلا صخشلا نا سحي
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 ةرخبأ تأدب دقو * ٠ هترايس ىلا داعو ٠٠ سابال لحم كرتو
 ٠ حئرتت هتارظنو ٠٠ حنرتت هتاوطنخو هسأر المت رمخلا

 لوط ملكتي ذخأو ٠٠ مرهلا قيرط ىلا ىرخأ ةرم هترايس داقو
 ٠٠ ىكشي هلعل ٠٠ ىنغي هلعل ٠٠ همهفي الو هعمسي ال امالك قدرطلا
 هناسل نأ هيردي ام لك ٠٠ ىردي ال ٠٠ اينطو اباطخ ىقلي هلعل
 ٠ همف لخاد:  كرحتي

 ندراج تنفوكلا .ىهلم ىلا لصوو
 دق" ضيرعلا هردصضو ٠٠ حئنرتي ليوطلا هدسجو ٠٠ لخدو

 لها ىارو ++ وق مكالم ردبصا كاك ادق ةيصيفل ةنع فشكتا
 ىف سانلا .ىلع لطي فقوو ٠١ همدقب هطاش اريغص ارجح هقيرط
 ىلدتت ىركس ةرجاس ةماستياو . هنولطنب ىبيج ىف هاددو ٠ ىهلملا

 ٠ هيتفش بناج ىلع
 ءوضلا ىف نوصقري نيذلا سانلا ىلع نيتحنرتملا هينيع زكرو

 ٠٠ تقاخلا

 < هقنع قورع تزربو ٠٠ ههجو دردزاو ٠٠ هانيع تعستا ةاجفو

 نيب اهاتقش ٠٠ هلبقت ىهو ٠*٠ ىرمع صقارت نيمرج نا

 مرجملا ٠٠٠0

 ةمرجملا ٠٠

 ٠ نونجملا< امهيلا عقدنا
 لالخ نم اًئيش ىري ال وهو « نيصقارلا .ماحز نيب هقدرط قشو

 لصوو ٠٠ ورمع هقيدص لبقت ىهو نيمرج هجو الا نيترئاثلا هينيع
 اهدشو ىراعلا نيمرج فتك ىلع ةجنشتملا هعياصأب قدطو . امهيلا
 ٠٠ ؟ هد ةيلمعتب ىللا هيا : اههجو ىف خرصو « هوحن

 ةدح ىف تباجأو ٠٠ ةشهدو دحت تارظن هيلا ترظنو

 ٠ ! ؟ شصقرا ام ىنعي ٠٠ صقراب ٠٠ هيا
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 ىف ةضباق لازت ال هغياصأو « هينيع ىف دتشت ةروثلاو خرصو
 ٠ هيسوبتب ىتنك ىتنا "٠ هد صقز هد : ىراعلا اهفتك ىلع ةوسق

 .: هعباصأ نم صلمتت نأ لواحت ىهو تخرصو
 ؟ ىلامو كلام تنأ: ++ هنسؤياي تنك ةويأ ++ كلام ثنا.

 ! ؟ ىنزوجتم تنا ٠١ ؟ ىنترتشا تنأ

 2 15 ةيرجم اي قلاع نأ" + عابجو
 ٠٠ اهغدص ىلع اهب ىوهو هفك عقريو

 ٠ امهلوح نويعلا تفتلاو
 تذخأو ٠١ تخرص مث ٠٠ ةعفصلا ناكم اهدي نيمرج تعضوو

 .:  ندييملا هناك اهتيمرسم اداه انخارج_ + ,عارتسلا ,قلاؤع
 ٠٠ هيف قزمت تذخأو ههجو ىف ةليوطلا اهرفاظأ تبشنو هيلع تمجه
 ىتلا اهرفاظأب سحي ال وهو ٠٠ خرصتو ٠* خرصت لازت ال ىهو
 ٠٠ هينذأ ألمي هنا ٠٠ اهخارصب سحي هنكلو ٠٠ ههجو ىف قزمت
 هدي عقرو ٠٠ خارصلا اذه نع تكست نأ بجي ٠٠ هسأر قزمي هنا

 ٠ خرصت لازت ال اهنكلو ٠٠ تكست اهلعلا ىرخأ ةرم اهعفصو
 هدشي ىهو ةروقو ةجهل ىف لاقو ٠ ىوزمع هنم برتقاو ٠*٠ خرصتو
 : جيجضلا اذه دامخا ىلع رداق هناك هتيحان

 ؛ قلم اكس ام ةناقجلا دنع اه لاق لقعأ -
 ىف اب قذقو هتسبخبق موك مث ٠١ ظيغ ىف دمحأ هيلا رظنو

 ٠ همكل ٠٠ ههجو

 ٠٠ همامز تلفأ روتوم ىلا ٠٠ نونجم ىلا ورمع لوحت ةاجفو
 . هنا ٠٠ دمحأ هاجتا ىف ةعرسب كرختت هاقاسو هاعارذ تذخأ

 تامكللاو تاعفنصلا ىقلتي دمحاو ٠٠ هسفري ٠٠ همكلي ٠٠ هغفصي
 نيّمرجو “٠ انيح برضيو ٠٠ انيح هسفن نع عفادي ٠٠ تاسفرلاو
 ىقيسوملاو ٠*٠ صقرلا نع اوفقوت نوصقارلاو ٠٠ خرصت لازت ال
 نأ لواحتو ٠٠ ةكرعملا ىف كرتشت. اهناك اجيجضو افنع تدادزا دق

"46 



 ىقلتيو“ برضي هنا ٠١ ايش ىري ال دمحاأو ٠٠ اهيلع رصتنت
 لازت ال نيمرجو ٠٠ هسآأر قزمي فينع جيجضو ”5 ٠٠

 لازت ال اهنكلو ٠٠ حارتسال خارصلا نع نيمرج تتكس ول ٠٠ خرصت
 مادقألا تارشعو ٠ يع لاف اللا كارم سل عر 1

 ةلشلا دارقأ لك ٠ " ه كح و ورمع سيلهئا 6 ةهرب هيئدع عفرو 0

 فانصتأ ٠*٠ نيمرج ءاقدصأ لك ©٠ صقرلا ةبلح ىلا اولزن

 ةلفسلا ٠٠ داغوألا , ةيلع مهلك ٠٠ هتوبرضي مهلكو ٠-٠ تاجاوخلا
 هءاقدصأ مهريبتعي ناك ٠٠ ءاسم لك هدوقن مهيلع قفني ناك دقل ٠٠

 ٠٠ ةيوق ةمكل اهنأ دب ال ٠٠ هتدعمب مدطصا أدقث ءىش * ٠*٠ ىأ ٠٠

 ههجو قوف هتعفص دي ٠٠ تمطحت نق هئانسأ نأ هيلا ليخب ٠٠ ى

 الب ءاوهلا ىف هيمدقو هيعارذ كرحي ٠٠ برضي لازد ال وهو ٠٠
 همد نأ ٠٠ هقدص قوف ليس نخاس ءىشي سحي ىهو ** فده

 .٠٠ نورثاكتي مهنكلو ٠*٠ برضي لازي ال وهو ٠٠ مهي اال ٠٠ ليسي

 لازيال وهو ٠٠ قزمت دق هصيمق نأ فرعي هنا ٠٠ قمت دق هصيمقو

 نأ عيطتسي دعي مل هنا سحي ىهو ٠٠ نورثاكتي مهنكلو ٠٠ برضي
 ٠٠ اهعفري نأ عيطتسي دعي مل ىتح تلق دق هنوفج نا ٠٠ اًئيش ىري

 نأ عيطتسي دعي مل ٠*٠ هب رودت ايندلا نا ٠٠ هنع نايلختت هاتبكرو

 تانبلا تارشع ٠٠ خرصت لازت ال نيمرجو ٠٠ هيمدق ىلع فقي

 زهي لازد ال وهو ٠٠ حارتسال خارصلا اذه تكس ول ٠٠ نخرصي

 ىنلغ .نسلجت ىل + * ءايعاو. +: فعضي ٠+ ءارهلا ىف هنقاشو هيعارت
 ؟ ضرالا ىلع طقسي هسفن كرتي ال اذامل .٠٠ حارتسال ضرالا

 نوفكي ال اذامل ٠٠ هيلع لاهنت ىتلا تابرضلا .هذه رثكأ لمحت امبر

 ناش ال ٠٠ مهعم رجاشتي نأ ديري ال ٠٠ مههركي ال هنأ ٠٠ ؟ هنع

 هتناخ دقل ٠٠ اسرد نيمرج ىلع ىقلي نأ هديري ام لك ٠٠ مهب هل
 6-0 هئاقدصأ زعأ عم

 5 دادزي ءايعالاب ةساسحاو

 ضلحل



 ٠٠ لمتحي دعي مل

 | ٠ ىنع اوفك
 .: ضرالا ىلع طقسو ٠٠ لمتحا دعإ مل ٠+ ةيافك * ٠ مكوجرأ
 ٠٠ ندنيعلا ضمغم

 ٠٠ اًئيش ىري نأ عيطتسي ال

 ههجو ىلع ليسي خزللا نخاسلا لئاسلاو
 ٠ هنع تايرضلا تفكو

 ٠ هلقؤت هنم ةعطق لكو

 ضرألا ىلع نم هناعفرت نيتيوق نيغارذب الا ءىثس رعشي ملو
 : هلاسي توص مث ٠٠ ىهلملا جراخ هنابحستو

 ٠. ؟ ةيبرع كاعم تنا ا

 باجيا ىف هسأر زهو
 ٠. هترايس نع ثحبيو هينيع حتفيل هاوق لك عمجتسا مث
 ٠٠ اهكرت ثيح اهآرو
 امهلعل ٠٠ امهفرعي ال نينثا ىفتك ىلع ادنتسم . احنرتم راسو

 ادور 8+ فش احل اهوطت :نتايزلا نع افهلغل +0: تانويكوملا نه
 مستيي ورمع ناكو ٠* ىرمع همامأ ىأرو ٠٠ نيتمروملا هينيع حتف
 ناكو ٠٠ ةيضاير احور رهظي نأ لواحد ٠٠ امهش ودبي نأ لواحيو
 ٠. ةمكالملا ىف ةيبح ةارايم نوكي نأ ودعي ال ثدح ام

 : لاقو « ههجو المت هتماستباو هتلابق ورمع فقوو
 + تينلا ةناقلا هلل قوما: انا ميكاقملا فلاش ب
 هاتيعو ٠٠ ردصلا حوتفم ٠٠ ةماقلا دودشم فقيل افينع ادوهجم لذبو . نيلجرلا ىفتك قوف نم هيعارذ عفر 2 دمحأ دري ملو

 ٠٠ امهب طيحي ىذلا ريبكلا مرولا فلخ ناتئبتخم
 : رذتعي هناك مستبي لازي ال وهو الئاق ورمع درطتساو
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 ةلاحلا ىف تناو قوست ردقت اح شم تنأ ٠٠ دمحأ اي تاه .
 : . ٠ ىد

 هتضبق ىف عمجتي هنم ىقب ام لكب سحي هنا ٠٠ دمحأ دري ملو
 ٠ >لذنلا اذه ٠٠ هبرضي نأ بجي ٠*٠ ورمع برضي نأ ديري هنا *٠

 ٠ ورمع هجو ىلع ترقتساو هتضبق تقلطنا ةاجفو ٠ نئاخلا اذه

 ٠ ظيغ نم هب رعشي ام لكب ٠٠ ةوق نم هنم ىقب ام لكب تقلطنا
 . هتضبق ءارو عفدنم ىهو عقي داكو ٠٠ مالآ نم هب سحب ام لكد

 : ههجو ىلع ترقتسا .ىتلا ةمكللا سسحتي ىهو ىرمع خرصو
 كسفن ركاف ٠٠ ليع تنا ٠*٠ لدن تنا ٠٠ ا

 ْ ٠ لا ننا اي لجار

 نيلجرلا نكلو ٠٠ هيرض دواعي نأ 5006 دمحأ ىلع مجهو

 ردك مالكوب ٠ !ةفرايشا ىلا المج نها ةلكسو. + 'ةرقلاب دنع هاا

 ٠٠ ائيش هنم زيمي نأ عيطتسي الو , دمحأ ىنذأ ألمي . لاقي

 1 ٠ ةدايقلا ةلجع مامأ هترايس ىف سلجو

 , سلج نأ درجمب همسج لك ىف قلطنت ملألا نم خايسأد سحأو
 ماو. < هرمنا غلاو ++ هيعازرذ, ىف: ملاو < ةيقاسإ ىف لا <

 لازد ال جزللا نخاسلا لئاسلاو ٠٠ هينيع تبحت ملأو ٠٠ ل

 ٠ ليدسي

 لا هل لوقي نيلجرلا دحأ عمسو
 ٠ ردقاح ٠٠ هوي : ملألاب ناحضنت هاتفشو لاقو هساأر زهو

 تامدكو ٠٠ ا ىري داكي ال وهو ءطب ىف .هترايس داقو
 هعضوو هليدنم جرخأو ٠0 هينيع علتبت داكت ىتح مخضتت ههجو

 الب هيفتك زهو ٠٠ مدلا عقبب ءىيلم هنا ٠٠ هيف رظنو ٠ ههجو ىلع

 نيب لئاسلا همد هي ففجي هدي ىف ليدنملاب اكسمم لظو ٠٠ ةالايم

 . مالآ لهاجت ىلع هدورش هنيعيو ٠* دراش هلقعو ٠٠ نيحلاو نيحلا

 اظاتغم نكي مل هنكلو ٠٠ ظيغلاب رعشي هدورش ىف ناكو ٠٠ همسج

 ا

 ضو



 فاحازدلا فايا نيدوعك خييدال وخل وود نفتلو و نهرخ نع
 سرع فيك ٠٠ هسفن نم أظاتفم ناك ٠٠ ابرض هيلع !ولاهذا نيذلا
 ٠٠. ؟ ةلزهملا هذه ىلا هعفد ناطيش ىأ ٠٠ ؟ ةلدهبلا هذهل هسفن

 ىفو ** ءاشت نمل اهيتفش ىطعت اهنأ فرعي ٠٠ نيمرج فرعي هنا
 ل ةضلختم :اهتاي'هعتقت نأ ادضأ وامك مل انهتعمج ىتلا مايألا لالخ

 اهفرع ىف صالخالا ٠٠ صالخالا همسا ءىثي فرتعت .نكت مل ٠٠
 هعم بكترت رخآ الجر دجت ال ىتلا ىه ةصلخملا ةأرملاو ٠٠ .ءابغ

 اهددنح هيطغتا كتاكو ++ اًده لك اينع ترمي ناك +* ةنايكلا
 فيدسح انهءاطعا نأ اموز هوه»مل اهنكلو.*-عاؤم ++ ءاحتسي
 ناكو ٠٠ انايحأ رافي ناك دقل ٠٠ هل قح ىأ هيلع بترتي نأ نكمي
 نع هضوعتو ٠١ ةلبقب هتريغ ءىفطت تناكو ٠٠ انايحأ اهيلع روثي
 ةريغلا نأل نكلو ٠٠ اهيلع اقح هل نأب نمؤت اهنأل ال ٠٠ ةليلب هتروث
 'وه ٠٠ ءاسم لك اهلك ةلشلا ىلع قفني هنألو اهيلادل ةعتم نم ديزت
 لالخ "نك نم تك نقل. 4 اكس -!5 ناسحلا اهتادد عفو يذلا
 تايح لوط اهتم دكا امم رثكأ نيموح :اهيف: تزرع: ىتلا مانألا
 . رامسملا اهنا ٠٠ ءىش ال ٠٠ ؟ هل ةبسنلاب نيمرج ىه ام كلذ مغرو
 ' ىأ عم هبابش رجفي نأ عيطتسي ناك دقل ٠١ هبابش تبك رجف ىذلا

 نم رثكأ اسيل اعم امهنا :٠ عضولا فلتخي نأ نود ىرخآ ةارما :
 هنم لعجتل تاذلاب ةأرها ىلا جاتحي ال لجرلاو ٠٠ ةناويحو ناويح
 ىار امدنع ةجضلا هذه راثأ !ذاملف ٠٠ حلصت ةارهأ ىا :٠٠ اناويح
 اضيأ ىورمع نا ٠٠ هناخ ىرمع نآل ٠٠ ؟ ورمع هقيدص لبقت نيمرج
 ةصرفب هريغ نم ىلوأ هسفن ريتعا اميرو ٠٠ ؟ نيمرج ىه نم ملعي
 :اهتعاس هنال امير ٠٠ ؟ اذامل ٠٠ ؟ اذامل . نذأ ٠٠ اهليبقتل حنست

 لبقت .نيمرج ري مل ول ٠*٠ ؟ قولخم ىأ عم ةقانخ ريثي نأ ديري ناك
 رجاشتي نأ ديري ناك ٠٠ ةقانخ هب ريثي رخآ ببس نع .ثحبل « ىرمع
 +٠ هسقن برضي نأ ديري نأك ٠٠ معن ٠٠ هسفن عم
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 اهسيرع عم ةرفاسم ىهو ىليل هتخأ ةروص هنهذ ىلا .تزفقو
 وهو ٠١ ىليل هتخأ جاوز نع لوئسم هنا ٠٠ اههجو ألمي سؤدلاو
 +. !اهنع هيلفكل هبت تقاعي نأ دارا مقؤ: © اهسزي نع لوكسم
 ٠٠ اهتداعس ىف هطيرفتل

 ؟ هسنلا قلما طفلا "04: دز واكو طيقلاب :ىروغش ادعو
 تافرصتلا ىتح ٠٠ هتليخم ىلا زفقت اهلك هتافرصت تادبو.

 وهو هتافرصتو ٠٠ رابلا ىلع سلاج وهو هتافرصت ٠٠ ةريغصلا
 ٠١٠ رقبلا ةاعر مالفأ دحأ ىف لثمي هناك نولطنبلاو صيمقلاب ريسي
 هئاقدصأ عمو ٠٠ 'ةريهش عمو ٠٠ هتوخا عمو ٠+ همأ عم هتافرصتو

 فاك دع ةفاقشنا 45, هاف نم ةظغ لكفمو << طاققيو
 نم ظاتغم ىهو +٠ .لقع الب ٠٠ ةدارا الب شيعي هنا ٠٠ ..ريبك لفط
 ىتح ظيفلا دتشي مث ٠٠ همسج مالآ ىلع ىغطي هظيغو ٠٠ هسفن
 قف ناقد اننا ططشو 14 هيل نك لهش هن: تلك حسم
 ٠ هلجخ ءامد برشي هنآك

 . تيبلا مامأ ةرايسلا فقوأو

 ءالؤه ٠٠ هملؤت هماظع نأ ٠٠ ىآ +٠ هواتف اهنم لزني نأ مهو
 ٠٠ ٠ هومطح دقل 2. داغوألا

 ةرايسلا باب قلغأو ٠٠ هسفن ىلع لماحتي وهو هلوح تفلتو
 اريل نكح نا رصلا هلا دنع وم طفوا نأ هن رك الملا + ودق ىف
 وهو هاري ال ىتح ٠٠ ههجو ىلع تامدكلاو « صيمقلا قزمم وهو
 205٠ لدهيم

 ٠ هديب رادجلا ىلا دنتسي وهو تيبلا لخاد ىلا للستو
 ٠ ؟ نيم : ةيبشخلا هتفرغ لخاد نم هللا دبع مع حاصو

 + ينحل اانا فلست توسع قفا ددملا لاقو
 ٠٠ همامتها قحتسي ال مداقلا نأ دجو هنأك هللا دبع مع تكسو

 ٠٠ ةءاصضم هما ةفرغ دجوو 2' تيبلا ىلا هسأر دمحأ عقرو
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 . نأ ركفو ٠٠ نآلا همأ لباقي نأ الا ءىش ئأ لنمتحي هنا -٠ فقوتو

 بهذي نأ نم زجعأ ٠٠ بعتم هنأ ٠٠ عيطتسسد ال هنكلو +٠٠ دوعي
 2 هاطخب مالظلا سسحتي وهو تيبلا وحن اطخو :.+ .ناكم ىأ ىلا
 ٠*٠ ةتدوع ىلا همآ هينتت الآ ةراح ةوعد هبلق ىفو

 لهو هن رجح لحد هع قارا" لق ةلاكرلا تحشو
 هءارو بابلا قلغأو ٠٠ هعباصأ فارطأ ىلع ريشي لازي ال
 اذه لك ٠٠ ظيفح اي ٠٠ ةآرملا ىف ههجو ىلا رظنو ٠٠ رونلا ءاضأو

 رمحألاو قرزألاو دوسألا ناولا هيف تطلتخا دق ههجو ٠٠ ؟ هل ثدح .

 ٠ هيبجاح قشي قيمع :حرجو ٠٠ هينيع تحت ةعشب تامدكو ٠٠
 قوفو هقنع ىف ىرست رانلا كالسأك مدلا نم طوطخو ٠٠ مراو هدخو

 وه نوكي نأ نكمي ال ٠٠ عشب هنا ٠٠ نيمرج شيبارخإ ٠٠ .هودص
 ىلع جرفتي هناك ١ ةآرملا ىف هسفن ىلع جرفتي ذخأو ٠:٠ ناسنالا اذه

 ًاريتي هنكلو هفرعي ناسنا وه وأ ٠٠ هفرعي ال ناسنا ٠٠ رخآ ناسنا
 ٠6 هتفرعم نم

 ٠٠ مكتفي هتفرغ بابي سحاأو

 ٠٠ ههجو مهاقلا ىري ال ىتح ةعرسب هرهظ راداو

 : لوقي همأ توص عمسو
 انأو كتخأ ترفاس ام ةعاس نم انأ ٠٠ ؟ دمحأ اي تيج تنأ

 ش ٠*٠ دعقأ الو مانأ ةفراع شم ٠٠ ىسفن ةقياط شم

 : هتوص تاربن طبضي نأ لواحيو . اهل هرهظ ريدم وهو لاقو
 + ىفاتك' ىلواح. < اماما شيلغماج

 .عزجلاب اهتوص حضن دقو تلاقو . هتوص ىف مألا عدخت ملو
 ٠0 ؟ دمحأ اي كلامه تنا

 : هيهدق ىلع فوقولا نم بعتي أدب دقو « اهل هرهظو دمحأ لاقو
 ْ م قمل امد

 ٠٠ ىل صب : مزاح توصب مالا تلاقو

 نحلل



 تطبخو ٠٠ اهل ههجؤ رآدأو ٠٠ مواقي الأ ررق هنآك دمحأ دهنتو
 + كك ربمو) اقروا ىلع ألا

 ٠ ؟ هدك كيف لمع ىللا هيا ٠٠ ىتبيصم ايا
 : سكنم هسأرو لاق

 + ةفافكلا نقف لدا ةكيراسكاو خا قتال" تافسلا ةعايسم د
 تمداسصتا نوكت ىعوا : خرصت لازت ال ىهو.مألا تلاقو

 ٠ .؟ ةيبرعلاب
 ٠٠ ةقانخ ٠٠ ال : فعض ىف لاقو
 هنا ٠٠ همولت الأ اهوجري هناك نيتلسوتم نينيع اهيلأ عفر مث

 ضقت نم هاو هنز 1 ةىولت نأ نكن امم رككا سفن مولد
 ٠ هسفن نم ناقهز ٠*٠ هسفن نم نافرق

 ٠ اههجو المد عزجلاو ٠٠ اهخرعاد تعلتبا ٠٠ مألا هملت ملو
 : لوقت ىهو 2 هريرس ىلا هتداقو اهدي ىف هدي تطقتلا مث

 | ةنطق ةتح بيجأ ام لاب ىلع 3 يييوسلاو هيرتشاا هتطدحب
 *٠. دوي ةغبص ةيوشو

 اهنأ دمحأ رعشو ٠* ىقفيفو ةليبن تظقيأو « مألا تجرخو

 هاتخأ ىرت نأ ديري ال هنا ٠*٠ هسفن نم هلجخ دادزاو ٠٠ امهتظقدأ

 ٠ هسفن ىف اريخأ هفشتكا ىذلا صخشلا ٠٠ رخآلا صخشلا اذه

 ش +. هنم .تفزقيو ةهركي هذلا نهكشلا
 : ههجو ىف لطت ىهو عايترا ىف تخرصو « ةليبن تءاجو
 هوك هيسفن ىف لمعت ذك <> ضنا اي ودك انام
 : اهطخسب طلتخت اهتقفشو ىفيف تلاقو

 ٠0 6 ! ناركس تنك مزال تنا
 ٠٠ امهيلع دري ملو
 . نم ةفافلو ٠-٠ نخاسلا ءاملاب ا ءاناب اهاتنباو مالا تءاجو

 مهرملا ةيلعو ٠ موركوركيملاو , دويلا ةغبص تاجاجزو ٠٠ نطقلا

 "ال



 نذخأو ٠٠ هجالعل حلصي هنأ ندقتعا امم تيبلا ىف هندجو ام لكو
 ملألا متكد ٠٠ تكاس وهو ٠*٠ هيبايث نلدبيو ** هحارج ندمضي
 نأ ثبلي ال , ةتفاخ ةهآ هيتفش نيب نم جرختو ٠٠ هاوق لكب
 ٠ نهيلا رظني ال ٠٠ .نهل هسفن اكرات ٠٠ اتكاس دوعيو « اهمواقي

5 
 ++ .ةانحلا قيطي دعي عل هناك

 اهيوث مكب تففجو . اهعارذ تعفرو . هنع اهساأر مالا ترادأو
 ٠ اهدخ قوف تردحتا ةريبك ةعمد

 ٠ ناتتماص ٠٠ مئانلا امهيخأ ىلا نأرظنت ناتفقاو ةليبنو ىفيفو
 ةعانسلا كنا ايي داس كتاكي + يلاقلا ديوبلا نيف دمحا :طقيتسا»

 سحي هنكلو ٠٠ ىردي ال هنا ٠٠ ةرشع ةيناثلا وأ , ةرشع ةيداحلا

 قوف تامدكلاب سحيو -٠ هملؤت هماظع لك ٠٠ هماظع ىرفت مالآب
 القاثتم ماقو ٠٠ ههجو قوف رخآ اهجو لمحي هنأك ٠٠ ةليقث ههجو
 نطقلا عطقب ادمضم ههجو ىأرو ٠٠ ةآرملا ىف لطأو ٠٠ هشارف نه
 تدسف اهجاجز مطحت ةذفان نأك ٠* عمشملا ةطرشأو شاشلاو
 - دئارجلا قروب .اهقورخ

 لولا: كحضي نأ لواحو + ةريبك ةفانشيا ميسا ٠ مستباو
 ىف رظني. هناك سحأ ٠٠ هيتفش حتفي نأ مه امدنع ملأت سحأ نأ
 همي نا رس ةلابج ةيكاطسم ام زك# ىقش لفط هجو ىلا ةآرملا
 ٠ لوئسم ريغ .٠*٠ لقط هنأل ٠٠ هنع

 هسفنل لوقي وهو هيف دقرو هشارف ىلا.ةعرسب داعو
 «٠٠ نسحأ مان

 ةكايتسياو + .فقسلا ىلإ 1رطاك للك 3 درع نشمي علو
 نم اهب رخسي ٠١ ةرخاس هتماستبا تحبصأ ٠0 هيتفش نيب روطتت
 مث 0-٠ هسفن اهب ىثري ٠٠ ءاثر ةماستبا ىلآ تروطت مث ٠١ هسفن
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 ىف وهو ٠٠ هسفن ىلع طخسي هنأك ةطخاس ةرم ةماستبا تحبصأ
 ليوط ٍتقو هيلع ىضم دقل ٠٠ هسفن ةشقانم ىف درطتسي كلذ لالخ
 نآلا هنكلو ٠٠ هسفن ةهجاوم نم برهد ناك ٠٠ هسفت هيف شقاني مل
 ناسناب ىقتلي هناك سحيو ٠٠ هسفن ةهجاوم ىلع رداق هنأب سحي
 . ”ةميدقلا ةتيلقعي هلسفن' شقاني هنآ < هشحواو اليوط هثع باغ
 ؟رقي نآلا هنا .٠٠ سانلا هوجو ةءارق ىف ةميدقلا هتياوه مدختسيو
 ++ ههجو ارقد ** هسقن

 هتايركذ تلاوتو ٠٠ ؟ نيمرج فرع فيك هسفن لئاسي ًاددو
 تيب ىلا هتذخأ فيكو ٠٠ ؟ ةليل لوأ اهعم رهس فيك ٠٠ ةعرسب
 حبصأ فيكو ٠٠ ؟ ةلليل لك اهاقلي نأ دوعت فيك مث ٠٠ اهتقيددص
 لماهأو اهلمهأو ةريهش نافأ فيكو ٠٠ ةليل لك ركسي ٠٠ ؟ اريدس
 ُ مهى م» ا

 ١4+ كمللذا لك ادبا ىتم

 ٠٠ هسقن ىلع بيجي نأ ىف ددرتو
 حاتحي باوجلا نا ٠٠ باوجلا هجاوي نأ هيلع بعصلا نم ناك

 ٠ هشسفت ةيجاوم 'ىلح ةيسفنلا ”ةتودق لكو ء ةتفلاجمت لك ىلا

 ٠ هتم برهد هنكلو ٠ باوجلا فرعي هذا

 ** برهي وهو روهش ذنم

 ٠ ةقيقحلا هجاويو اعاجش نوكي نأ بجي هنكلو
 باوجلا كرتو ٠٠ هينيع ضمغأ مث ٠٠ هيبجاح نيب ام دقعو

 + ةدقق :ىلآ .قققي ةنلأاومس يلع
 * بيلا وهم حودمم ٠٠ حودمم توم بقع اذه لك ثدح دقل

 ٠٠ اذه لك هب لعف ىذلا وه هوخأ

 امهعمج موي ..كآ ركذتو ٠٠ هينيع مامأ جودمم ةروص تحالو
 ٠ همأ عم رجاشتو ٠٠ هينج ىفلأ ٠ * ادوقن ديري حودمم ناك .قل
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 حودمم جرخو ٠٠ هعفصو هيلع مجهف ٠٠ بالودلا مطحي نأ لواحو
 م .مدلاب ةجرصضم ةثج داع ٠*٠ ناعزر ٠*٠ ارئاث

 ىري ال ىتح ٠٠ هزطاوخ ىف درطتسي ال ىتح هينيع دمحأ حتفو

 رعش ىتح ههجو صلقتو ٠٠ مدلاب ةجرضم حودمم ةثج هلايخ ىف
 نأ بجي ناك هنكلو ٠٠ ديدج نم حتفتت ههجو ألمت ىتلا حورجلاب
 2, هسقن فاشتكا ىلا ةجاح ىف هنا. ٠٠ هسفن ةهجاوم ىف رمتسي

 ءابيف طقس ىتلا ةيواهلا نم دعبأ ةيواه ىلا" ناقنا الار - ةججالاو
 ؟ حودمم تام نأ دعب ثدح اذام

 00 ٠ بنذلاب زوعش همهد دقل

 ددري ناك دقل ٠٠ اهمايأ اهيف شاع ىتلا شيساحألا- ركذي هنا

 ٠ هيخأ توم نع لوئسم هنأ رارمتساب
 ىأرلا ىف هعم افلتخم ناك دقل

 ييجي اذه
 ٠ باوصلا وه حودمم ىآأرو , اطخ هيأر ناكو
 ٠ اضيأ خيحص اذه

 توم ةيلوئسم هلمحي نأ نكمي ال ىارلا ىف فالتخالا نكلو
 نكلو + ««هياصعا قزم ىنشلا نا 3 سواك ه4 مدان» هنأ + يخل

 ٠ ةميرجلاب ساسحالا ناك ٠٠ مدنلا نكي مل اهموي هب رعش ام
 حبدصأ ٠٠ هسفن ىلع هترطيس دقف نأ ىلا ساسحالا اذه هعفدو
 -+ هتوكر نأ ميظتسي ال + ةنوكي نآ ديزياال اناستا < يتلا !اناسنا
 ٠ حودمم دلقي ناك دقل معن ٠٠ حودمم دلقي اخسم حبصأ

 ةلحرملا هذه ىلا لصو امدنع هردص قوف هسار دمحأ طقسأو
 هريكفت نم

 ٠٠ حودمم مولي هناك سحأو
 ٠*٠ عطتسي ملو هدلقي نأ لواح هنال حودمم هركي هناك سحأ

 نأ ميطتتسسو ل هنأ ٠٠ هسفن نع سيساحألا هذه دعبأ هنكلو

- 



 اياد با دعو هي يع او
 ٠ ؟ هسفن ىلع ناسنالا رطيسي" فيك :. هسفن شقانيد داعو

 ةدارالاب ٠٠ :

 هسفن .كرتو « هتدارا دقف هنأ حودمم توم دعب هل ثدح ام لكو

 نأ وه نآلا" ولا ع ايجتطتي ال لك وردا دع معو طفت ةقاعا وعل

 1 ٠٠ هتدارا ديعتسي

 هسفن نيبو هنيد ددرد ذخأو ٠٠ ةدارالا ٠٠ ةدارالا ٠٠ ةدارالا

 ىلل تناك دقل ٠٠ نكلو » : الئاق هسفن بطاخ مث ٠٠ ةدارالا : ةملك
 . مل ٠١ اًئيش اهب لعفأ مل كلذ مغرو + جودمم تومي نأ لبق ةدارا

 و الا و ل ا

 ٌ * «, ديرأ ال ام لعفأ ال ىتح ةدارا ىل نكتل لقألا ى

 ٠ هتماستبا تعستاو ٠٠ سمشلا رون ىأر هنأك هانيع' تقردو

 ةليل لك ركسي ال ىتحو ٠٠ نيمرج لباقي ال ىتح ةدارا هل نوكيس
 هنوكي نأ ديزي ال ىذلا رخآلا صخشلا اذه نوكي ال ىتحو ٠٠

 ىهو ملاكا ةكيزح ةفاستنا اهيتفيلت .ىلعو هما هيلا ”تلخدو

 : هحورح ىلا نئمطتل ههجو ىف رظنت

 حورت ناشلع سبلت موقت شم , دمحأ اي تيحص تنا -
 ؟ روتكدلل

 * موزل شيف ام : هل ثدح امع رذتعي هناك اهل مستبي ىهو لاقو
 : عزج ىف مالا تلاقو

 انديرل نسج 8 ومب 1د0 قاب ول ايطيت احلم سن
 ٠٠ دمحأ ان ىرطاخ ناشلع ٠٠ ةحاح

 .- : مستبي لازي ال ىهو دمحأ لاقو

 + ةركنل كسلا لاح لك ىلع ءاامام اي ةجاح:شاهيف ام قئيغاد
 تركذت اهناك اهسافنأ تعلتبا مث ١ ددرت ىف مالا هيلا ترظنو

 : تلاقو < اهدالوأ نم ادحأ شقانت الآ تررق اهنأ



 كل اولمعي مهل تلق انأ ٠٠ رطفت كل بيجأ ٠١ ىبيبح اي بيط
 ٠ خارف ةيروش

 : هشارف نم موقي ىهو دمحأ لاقو
 ٠٠ ةرفسلا ةدوأ ىف لكآ موقأ اح انأ

 هعم لوانتيو / هراطفا لوانتي ةدئاملا ىلا سلجو , دمحأ جرخو
 ىلا داع مث ٠+ هقلشأو همف هود يرو ترسو كلا ملألا
 اباتك حتفيف هرطاوخ .نم بعتيو ٠٠ انيح هرطاوخ عم درشي هتفرغ
 نأ قبس اباتك راتخي نأ دمعتي ناكو + -ةلئوط اهيلمما ىتلا هيك نع
 ركذتي هنأك .٠٠ ةولحلا همايأ ديعتسي هناك هتاحفص بلقيو « هأرق

 ++ هسقت ىلا وعيا هناك ++: ةتفاقث

 ٠ رهظلا دعب ةرتف ىف مانو
 : احايص تيبلا ألمت ةليبت عمسو . ةعباسلا ةعاسلا ىف ظقيتساو

 ٠ مّستباو « ىليل نم فارغلت ٠ ىليل نم فارغلت « امام « امام
 ٠٠ هتخأ نم تءاج ىتلا ةيقربلا ءارو جرخي اال هتفرغ ىف لظو

 حرف ىف ةحئاص هوحن تعفدناو « بابلا هيلع ةليبن تحتف نأ ىلا .
 <> زها 12 كاره حتي نايل
 : ريبك لجر ةماستبا مستبي وهو اهأرقو « ةيقربلا هتلوانو
 ٠ « ماضع « ىليل  عيمجلل انتالبق ٠ ةمالسلاب انلّصو »
 ضبقني ءىشي رعش دقف كلذ مغرو -* ٠ هتماستباب اظفتحم لظو

 ركذت هناك ٠٠ ماصع مسا بناجب ىليل هتخأ مسا ارق امدنع هردص ىف

 ٠ هتيلوئسم ركذت ٠٠ هئاطخا نم رخآ اطخ
 : وه ةمسا ٠٠ همساي'ةنوئعم اهنا ٠٠ ةيقربلا ناونع ارقو."

 هركذت هتخأ ناك ٠٠ هلاخ مساب الو همأ مساب ال ٠٠ ىدهز دمحأ
 ٠ ةلئاعلا ريبك هناب هركذت هناك ٠١ هتيلوئسمب

 ٠٠ ؟ ةديعس ىه له ىرت
 ٠ ال اذامل ٠٠ ؟ اهباذع ىلع هعلطت ال اذاملف ٠ ةددعس نكت مل اذاو

 نددز



 لمحي نأ كلذ دعب عيطتسي ىتح . اهلك ةصقلا هل ىورتو هيلا سلجت
 دقل ٠+ اهتصق هل ىورتل ةصرفلا اهطعي.مل هتكلو ٠٠ .؟ اهتيلوئسم

 ةداع نم سيل اميرو ٠٠ تيبلا نم برهت نأ تلواح موي اهبرض
 فرعي نأ خألا ىلع بجي امنا « نهتوخال نهصصق نيوري نأ تانبلا

 بح ةصق ٠*٠ ةدحاو ةصق امئاد اهنا ٠٠ هل ىورت نأ نود ةصقلا

 ٠٠ شيعي ٠٠ سفنتي بحلا اذه كرتي نأ هيلع بجي ام لك ناكو ٠٠
 ٠٠ هلجق ىلع اهدعاسي ىأ

 نع اههجو ىف ثحبي هنآك اههجو ىف رظنو « ةليبن ىلا تفتلاو
 : امستيم لاقو « ىرخألا ىه اهتصق'

 ٠ كلابقع ٠٠ نيصياه تقولد مهنامز
 : حرف ىف ةلدبن تلاقو

 ؟ ةجاح اهل لوقت بحت ٠٠ تقولد باوج اهل بتكا دعقا اح انا

 ٠ تقولد شم سب « 'باوج اهل بتكا اح نامك انأ ٠٠ ال : لاقو

 نم .ديزتسي نأ لواحيو ٠٠ هينيعب اهعبتي وهو ةليسن تجرخو
 هاجت ةةيلرتسم ىف.لمهأ نق ناك ن1: ايتع. هقيلوكسمب هيشاتسعا

 ٠٠ .,قيفو ٠٠ ةليبن ةداعس نع الوئسم نوكي نأ بجيف ٠٠ ىليل
 ٠*٠ ؟ فيك نكلو *٠* و ٠٠0 همأو

 ؟ ! ٠٠ هيردي الو , هقرعي ال ام اذه
 : هل لوقت ىفيف تلخد مث ٠ حتفي ىجراخلا بابلا توص عمسو

 ٠٠ ؟ انه لضفتد هيلخأ ٠٠ كفوشي زياعو « هج ىلاش

 ٠٠ هاعم دمقأ جرخا اح انأ : دمحأ لاقو

 شاشلاب طيرملا ههجوب جرخو ٠ ريماش ىد بورلا ىدتراو
 ٠*٠ ءوده ىف هلاخ حفاصو ٠٠ عمشملاو

 : ةدهحلا لعتفي ىهو هلاخ لاقو

 تيقب تنأ ٠٠ ! هدك هسفن ىف لمعي دح ٠٠ ؟ دبمحأ اي هد هيأ

 ! ٠١ كتليع مردحتو ٠٠ كسفن مرتحت مزالو ٠٠ ؟ ىخأ اي لجار

 ا



 فورظ امنا ٠٠ ىلاخ اي ناطلغ انآ العف : ءوده ىف دمحأ لاقو
 ش ل ا

 عمتسي دمحأو ٠٠ انيح هرهنيو « اندح هحصني هلاخ رمتشاو
 مزاللا نم رثكأ قياضتم هلاخ نأ هيلا ليخو ** دراي ءوده ىف هيلا

 نأ ىلإ ٠0 هيردي ال رخآ ببسل لب ٠٠ هل ىرج امل اقياضتم سيل ٠
 0 ْ : لاخلا لاق

 تبلط ىللا  انأو ٠٠ .ةليللا ىاج ناك مالسلا دبع كمع ىتح هد
 ٠ اهلمعتب ىللا حياضفلا شفوشي ام ناشلع شيجي ام هنأ هنم

 ش ٠ ربسلا فرع -٠ دمحأ مسثباو
 هقيدص عم اهيضقي ةليل نم مرح هنأ وه هلاخ قياضي ام لك نا

 انه ةليل لك هقيدص عم ىضقي نأ ةدم ذنم دوعت دقو ٠٠ مالسلا .دبع

 ٠ اميهعم سلجت همأو ٠٠ ىكسيولا نايرشيو ٠٠ تيبلا اذه ىف ٠

 نكي مل هنكلو ٠٠ ملعي دمحأ ناكو ٠٠ نهترجح ىف تانبلا هتاوخأو
 ىف رخآلا وه برشيل تيبلا نم جرخي نأ همهي ام لك ناك ٠٠ متهي
 ٠ ؟ هلاخ ةوزن ىلع تكس فيك ٠*٠ ؟ متهي نكي مل اذال ٠*٠ رخآ ناكم

 ٠٠0 ؟ ىردي ال
 نا ني ةفينع ةيديقت ةلاع ادور هن + اررتعم ةلاج ناك اذيرو

 نكلو ٠٠ ىكسيولا برشي نال ةجاح ىف هو .٠٠ شاعملا :ىلا ليحأ
 ل ل ا ا ا دب

 له ٠٠ هتخأ تيب رهظم ىلع فاخي امم رثكا هتيب رهظم ىلع فاخي
 ناك امبر م١٠1١ ؟ هتخآ تانب ىلع فاخي امم رثكأ هتانب ىلع فاخي
 ٠٠ ؟ مالسلا دبع هقيدص نيبو هتخأ نيب اجاوز ريدي

 ٠٠ ىردي'ال دمحأ نأ

 هلاخ مرحيس ةليللا هذه تيبلأ ىق هدوجو نأ هيردي اه لك
 ٠ ىكسيولا لوانت نم هقيدصو

 ٠ ةليل لك تيبلا ىف ىقبيس وهو

 م.



 ىف ءاقبلا نم رثكأ هفلكت ال ةلئاعلا رهظم ةيامح ,ءف هتيلودسم نا
 07-0 تيبلا

 10 وكيس نك ايطنما 5
 برشي نأ هادحتي ٠٠ هادحتي هناك مستبي ىهو هلاخ ىلا رظنو

 + هماما وهو ىكسيولا
 اركبم ماق مث « هحارج دمضي تيبلا ىف مايأ ةعبرأ دمحأ ىضقو

 لوح عضوو ٠٠١ ةلماك هبايث ىدتراو ٠٠ سماخلا مودلا حايص ىف
 سكعلاب ٠٠ هيخأ ىلع هدادح نم برهي نل هنا ٠٠ دوسأ تفارك هقنع

 ناك ٠٠ نزحلاب روعشلا نم :قففخي دوسإلا تفاركلا ناك امير .

 ٠ شامقلا نم ءادوسلا ةعطقلا هذه ىف هفليو هنزح لك عمجي ناسنالا

 ىقلأو ٠٠ هدي ىف اباتك لمحو ٠+ هترتنس ىدتراو ٠٠ هسفن ح حيردو

 , هبجاح قوف اريغص ادامض هيلع :كرت دقو ههجو ىلع ةزيخأ ةرظن

 زيزغلا دبع عراش ىف راسو ٠+ جرذ مث ٠*٠ هدخ قوف رخآ ادامضو

 راس ٠*٠ ارتهتسم وددي نأ لواحي نأ نود « لدنلل ىذاحملا دوعس لآ

 ناميلس ناديم ىلا لصوو را تناك امك ةداج ةنزتم ىطخ ىف

 لحم ىلا لخد مث « فحصلا عئاب نم مارهألا ةديرج ياتساو اشاب

 دوعي نأ ددري هنأ ٠٠ هتدارا مكحب نكلو . ةداعلا مكحب ال ٠ ىبورج

 ٠ ةميدقلا هتيصخش رهاظم ىلا دوعيل ٠ ىبورج 7
 هنآ + - دمحأ بلق تشن + ةزيبك ةفاستناب نوسرحلا هلدةتسماو

 ,ياشلا ناجنف بلطو ٠٠ مهكرت نيذلا سانلا ةركاذ ىف شيعي لازي ال

 ٠٠ ةديرجلا ىف ارقي ذخأو ٠٠ كعكلا ةعطقو

 ةيلاملا ةرازو ىلا لصو ىتح هيمدق ىلع راسو ةرتف دعب ماق مث

 دعصو ١-٠ ةعاسلا ىلع هئاضماب عقوو ؛ نيفظوملا لوخد دعوم ىف

 ٠ هلمع ىلا هجتم لوئسم ناسنا هنأب سحي ىهو ٠ ملسلا
 مهيلا ءاج هنأ مهعارو ٠** نيعلطتم مهتدامك هؤالمز هلبقتساو

 تاحرف هللا ددع ناتسألا لاقو ٠١ ةلماكلا هتلذب ايدترم حابصلا اذه

 : ةتامش ىف

 م.م
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 < انتفع هير ومكان ةمالسلا ىلع ش نيكلا ت
 : ىمهف ميظعلا دبع ناتنسألا لاقو

 ١ ْشإ ءاش نا ريخ ٠٠ كدلع انتيضخ ؟ دمحأ ذاتسأ اي نيف تنك

 ٠٠ 'ةطيسب ةثداح ٠٠ ادبآ : هبتكم ىلع سلجي ىهو دمحأ لاقو
 هءالمز نأ ٠٠ هيتكم ىلع عوضوملا تاهيسودلا موك ىلا هدي دمو

 ٠٠0 تاهيسودلا لك هيلع نوليحي مهو , شاعملا ىلع هلاخ ليحأ ذنم
 ٠0 همامأ هحتفو اهنم ادحاو :بذجو

 : ميهاربا ىدنفأ ديرف لاقو
 ةتفارك *٠ صلاخ ىمسر ةدراهنلا ىاج دمحأ ذاتسالا امنا

 انلك ناشلع اهلمعت زياع تنك ىللا ةروثلا نيف لامآ ٠٠ ةتكاجو
 !٠٠0 ؟ نولطنبلاو صيمقلاد ىجيذ

 < لاقو هسار هيلا دمحأ عفزو

 ٠٠ اهل مضناو كليح دش سي ٠٠ ةدوجوم هسل ةروثلا
 لخد نأ ثبل امو ٠٠ همامأ ىذلا هيسودلا قاروأ ىف بلقي داعو

 ش ٠٠ مسقلا سيئر ةلباقمل هيعدتسد ىعاسلا هيلا

 ىلا مهضعب اورظن مث « هؤالمز هيلا رظنو ٠0 افقاو دمحأ ماقؤ
 . ٠١ ةثيبخ تاماستبا مههافش نيبو ضعب

 ٠٠ 'ايذهم ودبي نأ دمعتي ىهو هسيئر ىلا دمحأ لخدو

 : سلاج, وهو لاقو . هتداعك هلابقتسال سيئرلا فقي ملو
 ةعبرأ كل ىقب برغتم كترضح ٠٠ دمحأ ذاتسا اي ريخلا حابص

 ٠ ؟ مردك شمه ٠*٠ مايأ

 ٠ ةيوش نايع تنك هللاو : بدأ ىف دمحأ لاقو
 : دتحي هتوصو سيئرلا ٍلاقو
 ىلع كليمت ناشلع ةرازولا غلبت مزال ىقبي نايع نوكت املا

 مزال لكلاو ٠٠ هدك لوصالا ٠٠ هدك ماظنلا ٠٠ ىبطلا نويسموقلا
 رايخ شيف ام ٠٠ هيساوس نيفظوملا لك ٠٠ لؤصالا ىلع ىثشمد

 مك



 اهنا فرعت مزالو ٠*٠ دمحأ ذاتسأ اي:تريغتا ايثدلا ٠٠ سوقافو

 ٠١ تريغتا

 اداه ىدبي نأ لواحي وهو لاقو « ةشهد ىف دمحأ هيلا رظنو
 ٠٠ امنا « ىد لوضألا فرعأ ندتنك ام ةقيقحلا انأ

 لاقو هدي ةضبقب هبتكم ةفاح ىلع ملقلا سيئر طدخو
 كيلع غقوأ رطضم انأو ٠٠ ارذع ربتعي ال نوناقلاب لهجلا

 رطدضم اذأ ٠٠ كبترم نم موي نئشاتسمخ مصخ بلطا اح ٠٠ باقع

 ماظنلا ىلع دخات ام ةداغل كاعم دديدش نركأ

 فرق ىلا هتشهد تبلقنا مث :٠ ةشهد ىف.هيلا رظني دمحأ ذخأو

 حاصو ملكتي نأ نود جورخلاب مهو هرهظ رادأو ٠٠ طخس ىلا ٠٠
 ٠ ؟ نيف ىلع حيار : الئاق هسيئر هيف

 : ةدح ىف لاقو دمحأ هنيلا تفتلاو

 ساعت لضفتا 4 دوت تانك" اه لوقتم شن هما"

 وهو ددرتو ٠٠ هتراظن جاجز فلخ ملقلا سير شومر تشعتراو
 هل لازي ال دمحأ لاخ نأ اهتعاس هيلا ليخ اميرو ٠٠ دمحأ 'ةجاود

 ::لوقي داعف ©: ةرازولا نق .ةوفن

 لضفتا ٠ * قح قحلا ٠٠ لعزت كزواع شم انا سب ٠٠ هويأ

 ما
 ٠ كنذا نع ٠٠ اال : جرخي وهو دمحأ لاقو

 واع دنع دلع

 هسقت نيبو هنيب ددري ىهو 2 دردزم ههجوو هيتكم ىلا داعو
 جرخأو , هبتكم ىلا سلج مث ٠٠ ةدارالا ٠٠ ةدارالا ٠0 ةدارالا

 : بنكو ءاضيب ةقرو
 ٠٠ تاشاعملا ةرادا ريدم ديسلا

 قئاف لوبقب اولضفتو ٠٠ ىتلاقتسا لودق وجرأ ٠٠ ةيحتلا دعي د

 هيف عضو فرظ نع ثحبو ٠٠ هئاضماب عقو مث ٠٠ . مارتحالا

 الو



 ىدان مث ٠٠ ةشهدو علطت 'ىف هيلا نورظني هؤالمزو ٠٠ هتلاقتسا

 ىنأ هل لوقو 6 سيئرلا ةدايسل هل باوجلا ىدا م لح

 ٠٠ لجسملا ديربلاب نامك باوج هل تعباح
 هدي عفردو « هئالمز هوجو ىف رظنيد ىهو لاقو ٠٠ افقاو نفق مث

 نقلنا 11 لح ايسلا د نللط م. يب جدت ا كح يف ملسللا لزنو

 : لوقي وهو شورقلا ةرشعلا تاذ نم ةقرو هلوان مث « ةرجأ ةرايس هل

 5 ىنات عجار شم انأ نسحأ ٠** ه هديع اد ةرازولا نم كلاب دخ

 ٠ ةرشعلا شورقلا هتحنم ىتلا ديلا لبقي هديع ىنحناو
 : قئاسلا ىف حاصو « ةرايسلا لخاد هسفن دمحأ عضوو
 9 يدنا ان رولا يدا

١ 

 , "ةريزجلاىدان ىلا هب هجتت ىهو ةرجألا ةرايسلا ف دمحأ سلجو
 نأ فشتكا هنال ديعس ٠٠ ديعس هنا ٠٠ ةريبك ةماستبا هيتفش ىلعو
 ىذلاو ٠٠ هتفيظو نم لاقتساو ٠ ٠هتدارا لمعتسا هنالو ٠٠ةدارا هل
 0 ديدهت سيلو 2 راتهتسالا سيل ةلاقتسالا ىلا هعفد
 اميدق املح ققحي هنأ هتلاقتسا بتكي وهو رعش هنكلو ٠٠ هيلع هيلع باقع
 ةدارالا فيعض ناك هنال هققحي نأ نم زجعأ ناك املح + «٠ هل
 ٠٠ همالحأ لك ققحي نأ عيطتسيو ٠٠ ةدارالا ىوق نآلا هنكلو

 ٠ ةرهاقلا عراوش ىف هب قرمت ةرايسلاو
 : لاؤس هنهذ ىلا زفق ةأجفو
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 ٠٠ ؟ لاقتسا نأ دعب نآلا لعفب اذأم

 لازت ال هتماستبا نكلو ٠٠ ةريحلا نم ةداحس ههجو ىلع ترمو
 لاقتسا نأ دعب هلعفي ام مهي ال ٠١ ةالابم الب هيفتك زهو ٠٠ هيتفش نيب

 هنأ ٠٠ هبعتن ناك اًئبع هردص' نع حازأ :٠ لاقتسا هنأ مهملا
 نم ررحتو ٠٠ لذلا نم ررحت ٠*٠ ررحت هنأ لاقتسا نأ دعب رعي

 وهو ٠٠ ةميدقلا لوقعلا هيلع هتضرف عضو نم ررحتو ٠٠ هلاخ
 ىلا لخدي نأ ديري ٠٠ هتحرف ىف سانلا لك كرشي نأ ديري ٠٠ حرف
 ٠“ هراصتنا ناعي هناك ٠٠ تلقتسا دقل : حيصدو ىدانلا

 هتلاقتسا ربخ نولبقتسيس نيذلا سانلأ هوجو هلايخ ىف تردهو

 نأ اهديرد ىتلا ىه اهنا ٠٠ ةريهش هجو ىلع هلايخ:فقوت مث ٠
 نأ لجبق ملغ نا اهديوز + ءناقتسا هنا ئقانلا نك لدفع هاجت
 مدقي نأ ديرد هنأ ٠٠ ىفيفو ةليبن هاتخأ ملعت نأ لدقو ٠٠ همأ ملعت

 هتجاحب رعشب هنا ٠٠ كلذ نم رثكأو ٠٠ ةديدجلا هتييصخش اهل

 « هدحو ةلبقملا مايالا ضوخي نأ فاخَي هناك ٠٠ مودلا اذه ىف اهيلا
 نع هعم ثحبت نأ ٠٠ اهيف هكراشت نأ ٠٠ هعم اهضوخت نأ اهديردو
 ش : ٠٠ قيرطلا تامالع

 ٠ نكلو ش

 ؟ ٠٠0 هب متهت ةريهش لازت ال له

 هتقالع تفرع نأ ذنم نوفيلتلا ىف هب لصتت نأ لواحد مل اهنا

 اهتيب ىف اهتماقا ىتلا تالفحلا نم ةلفح ىلا هعدت ملو ٠٠ نيمرجب
 مهت ةدشاج ىلا انايحا سلجي ناكو.٠*- ىدانلا' ىف ايلباقي.ناك ةثكلو
 تناك ٠٠ اثددح هيلا هجوت الأ دمعتت تذاكو ٠٠ ةلشلا دارفأ لك

 اهلدابي نأ تارم لواح دقو +٠ هينيع ىف اهينيع عضت الأ دمعتت

 , نابشلا ىقابك ارتهتسم'اهمامأ ودبي نأ لواحي ناك ٠١ ثيدملا
 اهتلدادع ىف. لدشف ههتكلو © ' ةاتف نم .نذكا :بحاضي "نأ هكا
 تلواحم ىف حلأ اذا ةدئاملا كرتتو موقت تناكو ٠٠ ثيدحلا

 لا



 *7لالمز

 ٠ هزماد مامتهالا للع اليلد ٠ هدص ىلع رارصالا اذه ناك امير

 ةراشلا هي تنقووا»# فق نككطع ةئاك « هم اسقلا ': تفشتتاو
 فقوو « هطبا تحت هباتكو اهنم لزنو « ىدانلل ىلخادلا بايلا مامأ
 لمعتسي مل اذامل : بجعت ىف هسفت لئثاسي ىوهؤ ٠ قئاسلا رجأ عفدي

 نأ دارأ هنألا امير ٠٠ ؟ حابصلا اذه . ةديدجلا ةصاخألا هترايس

 ةيصخشلا لخد ام نكلو ٠٠ ؟ ةميدقلا هتيصخشب ةرازؤلا ىلا بهذي

 مهل تارايسلا نوبكري نيذلا نآ ٠٠ ؟ ةضاخ ةرايس هل نوكت نأ ىف

 تايصخشو ٠ ةلشاف .تايصخش مهننب ٠٠ تادصخشلا فلتخم

 ةرايسلا نا "٠ ةرقتسم تايصخشو . ةرئاح تادصخش ٠٠ ةججات

 ْ اهرهوج ىلع رثؤت ال اهنكلو ٠ ةدصخشلا رهظم ىلع رثؤت دق

 ارارق ةيسفت نيبو هنيد ةذتا دقو. قئاننلا ندا مفك خم. نيكتاو
 * ةديدجلا هترايس لافعتسما ىلا دوعد نأد

 مامح ىلع ةلطملا ةفرشلا ىلا ةيدؤملا ةليلقلا تاجردلا دعصو
 الو ارئاح سيل هنا ٠٠ ميدقلا هساسحاب رعشي وهو ٠٠ ةحابسلا

 :ارتهتسم سيلو ٠٠ حودمم ةافو لبق ىدانلا لخدي ناك امك ايوطنم

 هنأب رعشي هنكلو ٠٠ حودمم ةافو دعب هلخدي ناك امك احقو الو
 ىف هتدارأ ٠٠ هقداراب رعشي.٠٠ هيف وضع هنأل ىدانلا اذه كلتمي

 نم ءاشي نم.ثداحي نأ ىف هتداراو ٠٠ ىدانلا ىلا ءىجي نا

 ش ٠ ءاشي نم ثداحي ال وأ . هئاضعأ

 نم ريغص دامضو ٠٠ وونلا دورفم 2 ةماقلا دودمم فقوو

 ريدي ذخأو ٠٠ هدخ قوف رخآ.ريغص دامضو « هيبجاح قوف عمشملا

 ىأر امدنع اليلق هترظن تزتهاو * ٠ دئاوملا لوح نيرشتنملا نيب هينيع

 هيلا نارظني امهآرو ٠٠ ةدئام لوح ورمع عم ةسلاج نيمرج

 هيلا امهترظن ىف نا ٠٠ ازفحت وأ ابضغ هيلا امهترظن ىف ري ملو ٠

 'ةماستبا امهنم لك ىتفش قوفو ٠٠ لسوتلا ىلا برقأ قافنلا نم اغون
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 ىلا مضني نأو . امهنع حفصي نأ هنايدجتسي امهنآك ةفيعض
 + اميتدتام

 دفلك ناوي انميخا

 امهيلع ىددي اذكه
 ٠ امهيلع ادققاح سيل هنا ٠٠ حلصلل دعتسم اضيأ وهو

 كلذ مغرو ٠٠ هردص ىف رثأ اهل سيل امهيبسي تراد ىتلا ةكرعملاو

 ةسلاج اهارد هنأل رثكأ ظيغلاب رعشيو نيمرج نم ظيغلاب رعشي ىهف
 هنأك رعشي هنكلو ٠٠ ادح سيل . ال ٠١ اهبحي ال هنا ٠-٠ ورمع عم
 داقرو قيام يذلا ةكلعلاب ىنساسكالا هكا د ةكلس لاك انيزلب وكف
 لكو + ريحلا ةملق دقف“ 514 <- .هدوقن ةظفاح شق هناك *-- هلقرغ
 ةظفاحب ىجضي نأ ٠٠ هدقف ام ىسذي نأ وه نآلا هيلا جاتحي اه

 ٠٠ كلمتلا ةزيرغ مواقي نأ ٠٠ ربحلا هملقبو « هدوقن

 نع ثحبد ذخأ مث ٠٠ اهل مستبي نأ نود امهنع هيذيع .رادأو
 وهو . ةعساو تاوطخب ةفرشلا زاتجاف ٠٠ اهرد ملو ٠١ ةريهش
 بعالم ىلا جرخو ** هرهظ بقثت ورمعو نيمرج قنويعد رعبشي
 اهنع ثحبي نأ لواحي هناك ةريهش نع ثحبي هرصب دمو٠٠ ىدانلا
 ٠ اهآرؤ ٠٠ هينيع فلخ ىرجي هناك ىشمي ذخأو ٠٠ قفالا فلخ

 ٠ اهيلك اهبناجيو ةديحو ريست ٠٠ فلوجلا بعلم ىف ٠٠ كاذه اهنا

 ٠ ةتباث تاوطخ ىف اهوحن مدقتو رارصا ىف هيتفش مزو

 ناب هنع تلغاشتو . اههجو رهفكاو : اهيلع البقم ةريهش هتأرو
 هقيرط نع ديحيل ةصرف 'دمحأ حنمت اهنأاك , اهبلك بعادت تنحنا

 برتقي وهو ٠٠ اهيلع البقم لازي ال دمحأ نكلو ٠٠ اهنع ادعتبم
 املك رعشي هنكلو ٠*٠ رارصالا تامالع لك ههجو ىلعو ٠٠ رثكا
 هتقث دقفي داكي هنأ ٠٠ فجتري هبلقو ٠ ٠ ,شعترت هتاوطخ ناب برتقا
 حرجل هسفن ضرعي ال ىتح . دوعي نأ ررقي داكي ٠٠ هسفن ىف
 + هفداعك نأ ةريبك تضقر اذا هتمارك
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 ٠ اهنم برتقي لازي ال هنكلو
 : ٠ اهتلابق فقوو
 فلي ريغصلا بلكلاو ٠٠ دحت ىف رخآلا ىلا رظني امهنم لك

 - اعيفر اتفاخ احابن حبتيو لؤابست ىف دمحأ ىلا رظنيو . امهلوح
 ىلا تسفتز او 8 3 دهس ةرطخ نيلك نأ ليك دمها" ةرطخ تنال مك

 : هقير علتبي وهو لاقو « ةددرتم ةماستبا هيتفش
 د 1 نيكلا ده انو
 ٠ اهنع اديعب اطخو
 ٠ روجنؤب : مستيت نأ نود فاج توص ىف تلاقو
 ٠ ؟ كملكأ ردقأ : ضرألا ىلا رظني وهو لاق

 ريغصلا دامضلا قوف اهيذيع زكرتو . ههجو ىف رظنت ىهو تلاق
 + كمقتا:  هسحاح دفيع .قذلا

 : هيتفش نيب هتماستباو . اهيلا هينيع عفري وهو لاق
 ٠ تلقتسا انأ

 هثيدج أديي.نأ رظتنت تناك دقل ٠٠ ةشهدلاب ةريهش هجو ًالتماو
 ىلع اهتشهد تدلغتو ٠٠ اهل هنلعي ىذلا ربخلا اذهب الا ءىش ىأب
 ةتايشأا تيفتراو  اههمو حارتساو.,. اهنارط تنألكا+ 'اهعدد
 : هنئمطت نأ ديرت اهناك تفاخ توص ىف تلاقو « اهيتفش قوف ةقدشر

 ؟ هيأ نم تلقتسأ

 ىنا . ةجحاح مهأ امنا ٠٠ ريتك تاجاح نم تلقتسا : لاق

 ٠ سي ةعاس صن ةدم نم ٠*٠ © ةدراهنلا ىتفيظو نم تاقنسا
 اع ند اهتيمهأبد ةأجف ةريهش ترعشو

 دخيل ةفيل ىف :تلاقو
 يللا سب ةدراهتلاو ٠ ٠. اهنم ليقتسأ زياع ىرمع لوط نال : لاق

 ليقتسأ تردق

 : مستيت ىهو تلاق

 ضني



 ٠ ؟ هيل نالعز ٠٠ صالخ ىقدي ليقتبست زداع تنك ماد اه

 ىل اهتم ناك 5 ناحرف انآ ١ نالعز شم انأ>-- سكدلاب" لاق
 ٠.٠ ةعاجشلا ىدنع شناك ام ٠+ ليقتسأ .ردقا اخ نكمم شح ىنا

 ٠ سل دمحلا امنا ٠* ىنع بصغ ىد ةفيظولا ىف دعاق تنك

 لفط ىلا رظنت اهناك ٠ نانح ىف هيلا رظنت ىهو ةريهش تتكسو

 : الئاق دمحأ درطتساو

 2, شفرعت ام ىمأ هسل ٠*٠ هد نبخلا فرعت ةدحاو لوأ ىتنأ

 + يتاوخا لاو
 اهتماستبا تعلتباو تداع مث « ةريهش ةماستبا تعستاو

 :ةدحلا لفك ىهو تلاقو. ةعوسب
 ٠٠ ؟ هيل ىل لوقتب ٠٠ انأ ىنعمشا ل

 : هئاذح زوب ىلا رظني وهو لاق

 اهل لوقا ةدععاو لوا ىقوكت مزال دنا 'ىل ايهخا +: نشقرغا اه -
 ىسفن ريغأ نزياع ٠+ ةردهش اي ةديدج ةايح ادبأ زراع انأ ٠٠ ريخلا

 .٠ نياع ٠6

 تلاقر . اهبلغي ال ىتح اهنانح مواقت ىهو ةريهش هتعطاقو
 : .طوزشلا ةيقب هعم ثحبت اهناك

 ذه تاقتنلا لرد نك نأ 0 كاك ةنانوم تاقتساو ت
 ٠٠ ريتك تاجاح

 ٠٠ ىكاقياضم ىللا تاجاحلا لك نم تلقتسا : لاق
 ٠ ؟ هيا ىز : تلاق

 ٠٠ ةفراع ىتنا : لاق

 : فرتعي نأ ىلع ةممضم اهناك تلاق
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 000 0 لل
 ٠ نيمرج نم تلقتسا : مستبي وهو تفاخ توص ىف لاق
 ١ : ةدح ىف تلاق

 ةدحاو نا ركاف تنك اذا ٠٠ ىناقداضم شتناك ام نيمرج

 هد قر اندم ىناك نيالا خا 0 فانيلك قيس, قب ادعت ننقت يبت
 ةحاح لك ٠٠ كمالك ٠٠ كتافرصت ٠٠ كريكفت ٠٠ تريغتا ىللا تنا

 ٠ تريغتا كيف

 ٠ ةلوئسملا ىتنا : تفاخ توص ىف لاق

 2 :٠ اهتدح تدتشا دقو تحاصو

 بام وك كيسا ىف لمع كل تلق ىكلا ن1 انا

 ْ ّْ * نوغصلا بلكلا حبنو

 : موللاب نيتئيلم نينيعب اههجاوي وهو دمحأ لاقو
 انقفثا' نك اتها>*4 دك ىنفت نقف لبعا :نتيكش  ىللا: تأ خ

 ىنيتبيس :كتدعاسمل تجتحا ام مويو ٠٠ ىسفن ىلع ىنيدعاست كنا
 ٠٠ ىف تركف ام رتكأ , كسفن ىف تركف ٠٠

 : نيترئاح نينيعب ههجو ىف رظنت ىهو تلاق
 ىلع سودأ : كارو ىرجا ٠٠ ؟ هيا لمعأ ىنزياع تنك ىنعد

 ؟ ! ٠٠ كرطاخ ناشلع ىتمارك

 : ءوده ىف لاق
 ىلع ىرودت مزال ناكو ٠٠ تريغتا ىنا ةفراع ىتنك ىتنأآ

 ىد بابسألا ىلع ىترود ىتنك ول ٠٠ ريغتأ ىنتلخ ىللا بابسألا
 * اهدوزا اه لبق ىنيتقحل ىتنكو ٠٠ ىنيترذع ىتنك

 ةصرف شينتدا ام ٠٠ بابسألا فرعأ شينتلخ ام تنا : تلاق >
 2 ٠٠ كدعاسآ ىنا
 ؟ هيا لمعاَي انأ اهمايأ فراع شتنك اه ٠٠ ىنع بصغ : لاق ':

 ام ىب ترم ىللا فورظلا ٠٠ هيا ىلمعتب ةفراع ىتنك ىتنأ امنا

 ؟



 * ١ ىنيذقنتو ىسنج ىفقت مزال ناكو ٠٠ ىكيب شترم
 ؛ :اهيف" اهيذحا ىتلا غايألا نم مقتنتل ةييزمت دمعت ايتاع تلاق

 ! ٠١ ىتمارك ىلع سودي دحاو بنج شفقأ ام انأ

 .: ريصلاب نيعتسي هناك دهنتي ىهو لاق

 نم شينتدرط ام ٠٠ لود نيمويلا ىف شينتبس ام ىمأ انأ

 ةمارك مهل ىتاوخاو ىمأ نا عم ٠١ ىنوباس ىتاوخا الو ٠٠ تيبلا

 ٠٠ سانلا لك ىتنك ٠٠ ىتبيبحو ىتاوخاو ىمأ ىتنك ىتنأو ٠
 نك 20

 1 ىنيددسو
 : هيدحت ىف رمتستل اهسفن مواقت ىهو تلاق

 الو كمأ نم ةجاح شتدخا ام , اهاعم ىشمت ثحر ىللا تنبلا

 8 ىناكم تذخأ ٠٠ انأ ىنم ةحاح تذخأ اعنا ٠٠ كتاوخا نم

 ٠٠ كناكم تذخأ ام اهرمع : دهنتي -داع دقو لاق

 « هقدصت نأ ديرت اهناك اليوط نيزحلا ءىربلا ههجو ئف ترظنو

 راثو . هيبجاح قوف ةقصتلملا ةريغصلا .ةدامضلاب اهانيع تقلعت مث

 ةرخاس تماقو 2 هبيذعت ىف .رمتست ناد ثيبح ساسحا اهلسفن ىف

 ش : ةدامضلا ىلا“ ريشت ىهو

 ٠ © كتعاتب ةلاقتسالا ىد

 وهو لاقو ٠ هيندع ضفخ مث « موللا امهؤلم نيذيع اهيلا عقرو

 ْ : اهل هرهظ ريدي

 .كنا ركاف شتنك ام ٠٠ ناطلغ تنك ىنا رهظي ٠٠ ففسآ انأ

 * .ىد ةجردلل ةدينع

 - اهنع اديعب اطخو

 نيب زفقيو . اعيفر احاين حبتي وهو ريغصلا بلكلا هب قحلو
 م ه١ هيمدق

 ةرم هدقفت اهناك ٠ نيتفوهلم نينيعب هيلا رظنت ةريهش تفقوو

 ش ٠٠ دمحأ : هءارو تحاص مث ٠٠ ةيناث

 نينيعب اهيلا رظني وهو . اهل رادتساو هناكع دمحا فقوو
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 ةلعفنم ىهو تلاقو . هتلابق تفقو نأ ىلا هوحن تمدقتو ٠٠ نيتنيزح

 ٠٠ ؛؟ تقولد هيا ىنم نياع تنا : اهفطاوع متكت ن لواحت

 : نيتبضاغلا اهينيع ىف لطي وهو لاق
 00٠٠و ٠٠ ديدج نم ىدتبنو ٠٠ تاف ىللا ىسنت كزياع

 : اهمدقب ضرألا مطلت .ىهو ةلّئاق هتعطاقو
 ىللا ةحيضفلاو « اهتقناختا ىللا ةقانخلا ادعب 500 ٠

 ٠ نكمم شم ٠٠ اهتلمع
 : فاشل نفرح نا » ةمماس نقتل

 . مايأ تالت نم اهنع ملكتيد ىدانلا لك ٠ ٠ اعبط : تلاق

 :دعي الا ىل شتعجر ام كنا اولوقداح كاعم .ىنوفاش ول ىتقولدو
 كنا اوركتفي نكمي فراع نيمو ٠٠ ورمع عم كتناخ ام نيمرج
 ٠ شلمحتست ام ىتمارك “٠ شردقا أه انأو ** ىب نيمرج ظيغتب

 خارصلا الا اجرخم هل دجي مل هنأك دمحأ خرصو

 ىتمارك ىليلوقت ةيوش لك ٠٠ كتمارك ٠٠ كتمارك ىللا هيا
 لجارلا ىسوبتب هدك مغرو ,« لجار ىسوبت كنا كتمارك نم شم ىتنا
 مغرو « ةتكاجلا لجار ىسدلت كنا كتمارك نم شمو ٠١ هيبحتب ىللا
 ىذقنت كنا كتمارك نم شمو ٠٠ هيبحتب ىللا لجارلا .ىسدلتب هدك
 لجارلا ىذقنت مزال امنا ٠ هدلع تكحض ةينات ةدحاو نم لجار

 ىللا لك ٠٠ بحلأ ىف ىنات ىنعم اهلل ةماركلا ٠+ هيبحتب ىللا
 ىتنا كناك تركس اذا ٠٠ ىناتلل ىرجرب هناك اذيف دحاول ىرجي
 ناشلعو ٠٠ ىتلدهبتا ىللا ىتنا كنأاك تلدهبتا اذا ٠٠ ىتركس ىللا
 1 ةكرعم بحكا “٠ وك نم. ضكاو + .ىتيذقتت مزال :كسفن عدقتك
 اوظفتحي :ناشلع ىد ةكرعملا اولخدي مزال اوبحيب ىللاو ٠٠ برح

 نييناتلا سانلا نم هذقني شم +٠ ىناتلا ذقني دحاو لك ٠: ضعبب .
 ٠٠ هسفن نم هذقني امنا , سب

 تلاق مث « اهلوقي ةملك لكب ةعنتقم اهناك هيلا عمتست تلظو
 ائيش تركذت اهناك ةأجف

 ردا



 * سائلا مالك" نهتم قيمنا + نيالا
 هتوق لكب اهيلع طغضي وهو لاقو « هدي ىف اهدي طقتلاو

 ٠ ةايحلا ٠٠ ايندلا ىتناو انأ ٠-٠ اهلك سانلا ىتناو انأ
 0 ءاوس اوملكتي اولضفي اح .سانلاو ٠* شانمهت اه نساثلا

 ام ىنا ايوخأ ةمحرب كل فلحاو ٠+ شانعجر ام الاو ضعبل

 ناركس تنك انأ ننحل ادبأ 5 نيمرج ىلع ىتريغ ناشلع شدقناختا

 اهمود ىتخأو ٠* بلقشملا ىلاحي سساخح تنك ٠ ٠ سيعت تنكو ٠٠

 ا هرج عب كرئاد
 ىناو :٠ ا

 نم قوفأ نانلع ينبرخي دح زياع تنك ٠ . ةجاح ىأ لمعأ قياع

 تقف ام ةراغل تبيرضنا ٠* .هلل دمحلاو تبرضناو ٠٠ ىنبرضي 5

 تكرت دقو 2 اهينيع قوف شعترت اهشومرو هيلا عمتست ةردهشو

 * هدي ىف أهدي
 : هكوص قر دقو الئاق دمحأ درطتساو

 شتنك ام تاف موي شيف ام ٠٠ ةريهش اي شيكتنخ ام انأ > 

 ىف ةديحولا ةجاحلا ىتنا ٠٠ ىرمع لوط كل جاتحم لضفا اح امنا

 ىفطاوع نمو اهيف ىيأر نم قثاو ٠٠ اهنم قثاو انأ ىللا ىرمع

 ىيأر فراع شهم ٠ يهتم نكا نقم ةنئان ةحاشلك + اع

 ٠ اهيف

 ىطخ ىف تراس مد 2 قهر ىف هدي نم اهدي ةريهش تدشو

 ٠*٠ اههجو لوح فوطت ةريحلا نم ةداحسو , ةئدطد

 ٠٠ اتماص اهيناجب دمحأ راسو

 ٠٠ امهمادقا نيب زفقي ريغصلا بلكلاو

 اضن



 : تلاقو اهسأر ةريهش تعفر مث

 تنك انأ ٠٠ ركفأ ىنبيست مزال ٠ * ةفراع شم ٠*٠ ةفراع شم د .

 ٠ دمحأ اي نيتك ىنتقياض تنا ٠*٠ ىنات شكفوشا ام ىئا هفلاح
 | ٠0 ىنتبذع

 ٠ فسآ انأ : مدنلاو ةبوتلاب ضيني توص ىف دمحأ لاقو

 اهناك عورزملا شيشحلا اطت امهمادقأو . امهريس ىف ارمتساو
 امم رثكأ هبلقب ركفي ٠٠ ركفي امهنم لكو ٠٠ ريرحلا نم دئاسو اأطت
 عطقي نأ ةجاح ىف هنأب سحي امهنم لكف كلذ مغرو ٠+ هلقعب ركفي
 امهو ٠٠ احورجم ابح امهتدب نا ٠٠ امهنيي تلصف ةليوط ةفاسم

 افلا ل ا ا و ل ا

 :ةقلوحلا ا ةيفقلا ىلا: ةلمعوو
 امهدحأ ظنو ٠+ امهئاقل مايا اهلالظ ىف اسلجي نأ اداتعا ىنلاو
 مث ٠٠ ءايحو ةحرف اهيف ةماستبا امهنويع تنبمثباو ٠* رحآلا ىلا
 ةرجشلا عذج قوف ىه *' ٠ امهتداعك أسلج ٠٠ املكتي نأ نود اسلج

 عذج 7 هرهظب ادنتسم شيشحلا قوف وهو. نضرألا -قوف !ءنتانلا
 ٠٠ ةرجشلا

 ترظنو ٠٠١ .دمحأ ىمدق قوف رقتسا مث , ريغصلا بلكلا زفقو
 2 ٠٠ كبحيب « ىكل ١» نا رهظي : ةمستبم تلاقو هيلا ةريهش

 ٠ ىنقدصم هلصأ : كحضي وهو لاق

 ٠٠ :طيبع هلصأ : هتكحض هلدابت ىهو تلاق

 ردغصلا بلكلا رهظ قوف هديب/' حسمي وهو دمحأ لاقو
 ٠٠ انأ الا ٠٠ ةتالتلا انحا انيف طيبع دح شيف ام
 ٠ هنع اهبحب عفادت اهنأك « ةريهش ىنيع نم بح ةرظن تقلطناو

 : اهينيع نم هينيعب برشي وهو لوقي دمحا داعو
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 نم تلقتسا ام دعي هيا لمعاح فراع شم. ىنا ىفرعت

 ٠ ؟ ةموكحلا

 ىلع لبقت اهناك اهمسجح لكي هيلا تفتلت ىهو ةريهش تلاق
 ٠ ؟ هيا لمعت كسفن تنا : هليقتسم طيطخت

 ٠٠ طبضلابد هيا زياع انأ فراع شم ٠٠ فراع شم : لاق

 + 4 نماذما لفتشت اه تلاق

 ٠٠ ىماحم نوكأ ىنا تيبح ام ىرمع ٠*٠ شعفنا ام : لاق
 .. نوسصتا شرقا اح "امنا نوناقلا ىف تاركذم .نسكأ حا نكني
  ةيسقق يحادم لواقإب ةكأز كنت نوسكا ةوخ» ةيكفم "ىف سون
 ثاعتألا ىلع

 بسكيب تحدم هد ٠٠ تحدم ىز ةكرش ىف لغتشا : تلاق

 * ىوق سيوك
 هنأك < تحدم نع ثدحتت اهعمسي وهو هيتفش دمحأ ىولو

 : لاق مث ٠٠ هنم رافي هنأ ملعت ناسناب هنراقت اهنأل اهمولي

 انأ ٠٠ انأ هيف حجنا ىرورض شم 2 تحدم هيف حجني ىللا
 فراع شم امئا ٠٠ :صلاخ ةينات ةجاح لمع؟ ردقأ ىنا ىل ايهتم
 ىل ايهتي تاعاس ٠٠ طبضلاب اهددحأ رداق شم وأ ٠٠ ؟ هيا هيه

 .ةجاح لمعأ ردقأ ىنا ىل ارهتي تاعاسو ٠* ةصق بتكأ دعقأ ىنا

 ' ٠+ فراع شم ٠٠ فراع شم امنا ٠٠ ىوق ةريبك

 : نيتتباث نينيعب هيلا رظنت ىهو ةداج ةدرهش تلاقو

 ٠تكاس شدعقت ام ٠٠ ةجاح لك برج ٠٠ برج لاح لك ىلع

 برجي نأ بجي هنأ ٠٠ العف ٠٠ نيتدراش نينيعب اهيلا رظنو
 هفشتكي نأ عيطتسي 2 هفاشتكا نع هلقع زجعي ام امير ٠٠ هسفن
 *٠. الطاع شيعي الآ مهملا ٠٠ ةيرجتلاب

 نكلو ٠*٠

 نصلح



 ٠ ؟ اهب ادبي ةبرجت ىأ
 ىف تحرس : ةمستبم تلاقو ء هدورش ةريهشه يلع تعطقو

 ْ *« ؟ هبا

 :كدحول رودت كبيسأ امل بيط : ةفقاو موقت ىهو ةكحاض تلاق : اهلمعأ ردقأ ىللا ةجاحلا ىلع روداب ٠ ٠ ىسفن ىلع روداب : لاق
 ٠. ؟ ةدراهنلا كفوشاح : اهبناجب فقي وهو ةفهل ىف لاق
 اهنا اقثاو ناك هناك هبيجت نأ لبق درطتساو ٠٠ اليلق تددرتو

 : هءاقل ضفرت' نل
 ىدانلا ىف شم ٠٠ انه شم نسب
 ؟ نيف لامأ : ةشهد ىف تلاق

 + نك ياا ىف + لاق
 ٠ ؟ ةيبرع تيرتشا ىنا ةفراع ىتنا : الئاق درطتسا مث

 ٠ ةفراع : ةمستبم تلاق

 ٠ ؟ ىازا ىتفرع : ةشهدلاب رهاظتي ىهو لاق
 : ةريغص ةماستبا مستبت ىهو تلاق

 ٠ اهفرعاي تنك ٠ اهلمعتب تنك ةجاح لك
 سحأ ىنا ىفرعت ناشلع ٠٠ ةيبرعلا ىف لباقتن بيط : لاق

 ٠ ٠ قوسيب دحاو
 : هيلا رظنت ال ىهو ةرسح ىف تلاق
 ٠٠ اهبكرت ةدحاو لوأ نوكاح شم سب -
 اناو اهبكر دح نكمي ٠٠ ادبأ قياف اتاو اهبكر شدح اه : لاق

 ٠٠ نامز نم ركس تلطب انأ امنأ ٠: ناركس
 هتمواقم نم تسئي اهناك ٠٠ ةنيكسم ةماستبا ةريهش تمستباو ٠

 كسميو هذي دمد وهو لوقي دمحأ داعو ٠٠ اهبح ةمواقم نم ٠٠
 ٠ ؟ كفوشاح : اهديب

 ٠ ةعبرأ ةعاسلا : ةيناث ةرم هربتخت اهناك هيلا رظنت ىهو تلاقو

 نورح



 همأ

 ه5 نيه: لاق

 ٠٠ تيبلا مادق ىلع توف : تلاق

 ٠ اهعم ريسي نأ مهو , ريسملاب تمهو , هدي نم اهدي تدحسو

 ٠٠ ىدحول عجرا اح انأ ** ال : تلاق
 ٠٠ ضعب عم انوفوشي سانلا ةزياع شم هسل : مول ىف لاق
 ٠٠ كل لوقا اح كلياقأ امل : مستبت ىهو تلاق

 : كحاض قئار توص ىف حيصتو . اهبلك ىلإ ريشت تنحنا مث
 ٠ الل ٠ ىكل ٠٠ ىكل

 ٠٠ هتديس عبت مث ٠ دمحا ىمدق لوح ريغصلا بلكلا فلو

 هتيصخش لك المكتسم ٠٠ احرف ٠*٠ تيبلا ىلا دمحأ داعو

 ٠ ءادغلا ةدئام لوح ةلئاعلا تعمتجاو
 ٠٠ رخآ درف اهنم صقن دقل
 6 طلق ميزا اوسيسلا
 ٠** ابهذ دق نانثا

 حودمم ٠*٠ ىليلو ٠

 ٠٠ تجوزت ىرخالاو ٠*٠ تام دحاو

 ةلابق ةدئاملا سار ىلع *+ ميدقلا هدعقم ىلع دمحا سلجو.

 ليقث تمصو ٠*٠ هراسي 'ىلع ةليبنو ٠٠ هنيمي ىلع ىفيفو ٠٠

 ٠١ ائيش صقن هنأب رعشي مهنم لك ٠٠ .ةلئاعلاب طيحي
 هناك ال ٠ تمصلا اذه نم ففخي هناك لاقو همأ ىلا دمحأ رظنو

 :* امام اي ةادواهتلا تلقتسا ان١ +: اريطخ آنبخ اهعلبن

 , كلاخ اوجرخ مادام ٠٠ اعبط ٠٠ كوقياض مزال ٠٠ ؟ هيل

 . كوجرخ ام ةيافل كارو اولض

 ةفيظولا نم تقياضتا ٠*٠ ,سفن نم تلقتسا ىللا انأ ٠٠ ادبأ

 ارفف

 ( 5 ج  سمشلا ءىفطت ال )



 ٠٠ اهيف دعقي دحاولا نأ لهاتست ةفيظو شتناك ام

 ٠٠ لوألا كلاخ ىأر دخات تنك شم بدط : مالا تلاقو
 ٠٠ ةمزال شيف ام : دمحأ لاقو

 : مامتها ىف ةليبن تلاقو

 ٠٠ ؟ ىماحم لغتشت اح ٠٠ هيبآ اي هيأ لمعت ىوانو
 ش + فزاع لشم هسل : دهمحأ لاقؤ

 ٠ ةكرش ىف كنيعي هنا كدعو ىلاخ لاح .لك ىلع : ىقيف تلاقو
 شم ٠+ شوفاخت اه ٠٠ ةلفش ىلع رودا اح انأ : دمحأ لاقو

 ش ! ٠٠ تيبلا ىف دعقاح
 ٠٠ ةدئاملا قوف ميخي تمصلا داعو

 : ىفيف ىلا همالك اهجوم ةرتف دعي دمحأ لاقو
 ++ 4 ةدرايتلا شضحزح اه تأت

 : اهقبط ىف رظنت ىهو روتف ىف ىفيف تلاقو
 ةنسلا مارجورب بيجا ناشلع ةعماجلا تحر ٠٠ تجرخ

 ٠٠ تقولد نم ركاذأ ىدتباو « ةياجلا
 : لاقو « ريبك ثبخ اهيف ةريغص ةماستبا دمحأ مستباو
 ٠٠ ؟ ديسلا دبع نيمأ ناتسألا ىتفشو

 تلاقو ٠ اهتضفخو تداع مث . ةتغب اهسأر ىفيف هيلا تعفرو

 ٠٠ ال : ةعبوز اهنع دصت اهنأك « مزح ىف
 ٠٠ سيرك لجار هد ٠٠ ىنشحاو هنا ىفرعت : دمحأ لاقو

 ٠٠ ىوق ىنبجاع
 | ٠٠ ىفيف درت ملو

 "٠٠ تمصلا لكات ةلئاعلا تداعو
 ٠٠ هيتفش نيب لازت ال هتماستباو دمحأ اهيلا رظنو

 هناك ٠ نيحلاو نيحلا نيب هيتخأو همأ نيب هينيع ريدي دمحاو

 ' رخآ دحاو ةلئاعلا نم صقني ال ىتح ٠ نهيلع نئمطيو نهدعي

 ففي



 : هدحو ةريهشب هتداعس لمحي نأ قبطي ال هناك لاق مث

 ةيبرعلاب رقاست 20 نيموي ةيردنكسأ ,ىف.دعقن رفاسن مكيأر هيا
 1 هم." ىتعاتب

 ٠٠ ةركف : ةحرف ىف ةلدبن .تلاقو
 ٠ ركاذأ يدتباح انأ ٠+ وفاسأ ةزياع شم انآ : ىفيف .تلاقو

 بتكملا ةرجح ىلا ىقيف تلخدو + * اهتفرغ تلخدو مألا .تماقو

 ٠٠ ةديرجلا ىف أرقب ئجراخلا وهبلا ىف نيس

 ٠ ٠ .نوقيلتلا سوج ,ئقدو

 نم ةليبن تجرخ « .تقولا سفن ىفو ** هيلع دريل دمحأ ماقو

 عفرو ,:امهقيس دمحأ نكلو ٠٠ بتكملا ةرجح .نم ىفيفو ++ اهترجح
 ٠+ ىلآ : ءوده ىف لاقو « نوفيلتلا ةعامس

 ** كت ٠*٠ توص اهل ردصو . ههجو ىف ىرخالا.ةعامسلا تيقلأو
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 ٠  مستبأو
 ىلا دم لك تلخدو «٠ سايلاب ةلبيبنو ىفدق هجو ىستكاو

 ٠ اهيف .تناك ىتلا ةرجحلا
 عقرو ٠ ىرخآ ةرم نوفيلتلا سوج قد ىتح قئاقد ضقنت ملو

 ٠٠ ىلآ ٠٠ ولآ : ةعامسلا دمحأ

 : رثاح ددرتم توص ٠٠ لجر توص باجاو
 ٠ 5 ةليبن ملكأ ردقأ كلضف نم
 : هجردتسي هنآك بذهم توص ىف دمحأ لاقو

 ٠* ؟ مدنفا اي نيم اهل لوقن
 ** دومحم : توصلا باجاو
 ٠٠ ةدحاو ةقيقد : لاقو ٠ دمحا مستباو

  ةعامسلا ةهوف ىلع هفك عضوو . هنذا ىلع نم ةعامسلا عقرو .

 نفي



 هسأر عفر مث ٠٠ هسفن :لخاد ةكرعم ىناعي هناك . اددرتم ةرتف لظو
 : ٠٠ نوفيلتلا ٠٠ ةليبت ٠٠ ةليبن : حاصو

 هيلا رظنت ىهو هنم تبرتقاو « نيمدقلا ةدفاح هيلا ةليبن تجرخو
 ش ٠ فوخ اهيفو لؤاست اهيف تارظن

 هنأك « ةريبك ةماستبا مستبي ىهو . ةعامسلا دمحأ اهلوانو
 ٠٠ دومحم : الئاق سمهو « اهنئمطي

 ٠٠ اهتيرح اهل قلطي هناك « ادمعتم هتفرغ لخدو اهكرت مث
 ةريهش عم هدعومل ادادعتسا 2 هبادث لدبي آدبو اكاد

١ 

 هتعبت مث ٠ دمحأ اهيخأ دي نم نوفيلتلا ةعامس ةليبن تذخأ
 ةعامس تعضو 'مث 2« هتفرغ لخد ىتح 2 نيترئاح نيتددرتم نينيعي

 ٠٠ ولآ : جرشحم ضيفخ توص ىف تسمهو « اهنذ 1 ىلع نوفيلتلا
 دادزا' نكلو 2 هتوصب حرفت ملو ٠٠ دومحم توص تعمسو

 اهلوقيو اهلوقت ةفلك لك ىلا اهعم عمتسي دمحأ اهاخأ ناك ٠ اهكابترإ
 7: جرشخملا ضيقخلا اهتوص ىف تلاقو ** دومحم

 ٠ ةمالسلا ىلغ هش دمحلا ٠٠ دومحم اي كيزأ -

 حابصلا اذه هتدلب نم لصو هنا اهل لوقي هنأ ٠٠ دومحم ملكتو

 هرارق اهقلبيل اهلباقي نأ ديريو . اماه ارارق ذختا هناو“

 ,هيلا عمتست ةليبنو ٠ ةعاس' دعب *٠ ُنآلا اهلباقي نأ ىف حليو
 اهيخأ ىلا ةهجتم اهسيساحأ لكو اهلقع لك نكلو ٠ لوقي ام مهفتو
 هذه ىنعم امو ؟ ةطاسبلا هذهب دومحم ثداحت اهكرت اذال ٠٠ دمحأ

 نأ دعب لمفت !ذامو ؟ هيتفش ىلع :ةمسترم تناك ىتلا ةماستبالا

 هل ىورتو « اهيخأ ىلا بهذت له ؟ نومحم مم اهثيدح نم ىهتنت

 آل



 ٠٠ اهتصق هل ىورت نأ اموي تررق دقل ٠١ اهلك ةصقلا ؟ اه  ةصق
 « اهيلا عمتسي نأ ضفر هنكلو ٠٠ ةليوط روهش ذنم اذه ناك
 ٠* ىردت ال اهنا ؟ ىرخأ ةرم لواحت له ٠٠ اهمصاخو

 نأ عيطتست ال ىهو ٠٠ اهلباقي نأ اهيلع حلي لازي ال دومحمو
 ++ ةكقرم انهنا + ةلفقانت نا. ىتح عيطتستت ال +: ارازق دكت
 : ضيفخ توص ىف تلاقو ٠٠ ةموخلم

 + ومهم اناكلباتا ركبت
 ٠ :ئرطاخ ناشلع ++ : ةدراهتلا +٠ 9 : دومحه ناقو
 ٠ ةدراهنلا نكمم شم ٠ :شردقا ام: تلاقو

 ٠ ةليبن اي ىتريغتا ىتنا : نيزح,توص ىف دومحم لاقو
 : :ةكداسلا ءايخأ: لوقت كفا تلاقا

 هي 590 كلباقأ شردقا ام امنا ٠٠ شتريغتا امانأ
 ٠٠ ؟ كيلع در ىللا نيم فراع تنا ٠٠ ىنعنمت فورظ

 ش ** ؟ نيم : سأياىف دومحم لاقو
 : ؟ هيا لمعأ 00-5 هفراع شمو ٠*٠ ذمحأ هيبآ : تلاق

 : لاك مش: هيشاقا لكقتلو هكاك ليلك يومكم دقت
 هلالوقا نيا ضي ناك انا: + ةحاع لك نع هل قلزق ب

 ٠ ةجاح لك ىلع
 , اهتلكشم اهيلع نوهي دومحنم نال تقياسهت اهناك تلاقو

 : ةطاسبلا هذهن اهلحيو

 بعص هد ٠٠ دمحأ ايوخأ شفرعت ام كلصأ *٠ ربخ اي

 «ةناهمب تما اك وي رهشلا تيس سوتكا يمال مق, هذ ١ رت

 مالستسا يف لاق مث ٠٠ ركفي هناك دومحم تكسو

 ٠ ؟ ىتما كفوش اح بيط

 ٠ ةتس ةعاسلا ٠٠ هركب : ثيدحلا ءاهنال ةلجعتم تلاق

 ٠ حبصلا هركب ٠٠ ال : لاق
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 ٠٠ كانه ٠٠ ةرشع ةعاسلا ٠* حيصلا ةركب ٠*٠ بيط : تلاق

 5 : ٠* ىقب ةديعس

 دوس + اموزيش عرخ 616 + نامل قاوم اكو

 ىلع صرحت ىهو اهناكم ىلا نوفيلتلا ةعامس ةليبن تداعأو
 ةقرغ باب مامأ ةددرتم تفقوو تراس مث ٠٠ توص اهل ردصي الأ

 ٠٠ دومحم عم اهتصق ؟ ةصقلا هل ىورتو لخدت له ٠٠ دمحأ اهيخأ

 تقلغاو , اهتفرغ ىلا تعفدناو +“ لخدت نأ عيطتست ال اهنكلو

 فذقت نأ ديرت اهناك اهريرس قوف اهسفن تفذقو 2 اهءارو بابلا

 ٠٠ اهيخأ مامأ اهجرح نم صلختتل 2, كايشلا نم اهسفن

 ٠٠ اًئيش هل لوقت نل اهنا
 ٠٠ اهلاس اذا الا اثيش هل لوقت نل لقالا ىلع وأ

 امدنع تسحأو ٠٠ دومحم ىف نآلا اهردكفت رصحت نأ بجيو

 بسحقف اهبلق مامأ هي ةطبترم تسيل اهنأ « دومحم ىف ركفت تادب

 ىلع .تكسي ىذلا اهوخأ ٠٠ اهيخأ مامأ اضيأ هب ةطدترم اهنكلو
 ٠٠ رثكأ ركفت نأ اهيلع حلي ديدجلا طابرلا اذه ناو ٠٠ هب اهتقالع

 ٠٠ اهيخأ ماما لشفت ال ىتح ٠٠ رثكأ ىورتت نأو

 ٠٠ دومحم بحت لازت ال اهنا

 اثيش ٠*٠ هتيرق ىف هيلا تبهذ نأ دعب ثدح اديدج اًئيش نكلو

 دعب تفرع دقل ٠٠ اهلبقتسمل اهتعضو ىتلا ةطخلا ىفو اهريكفت ىف

 * نآلا دومحم شيعي امك شيعت نأ عيطتست ال اهنأ ةيرقلا تراز نأ

 هجوزتت نأ "تدارا اذاو ٠٠١ هتئيب ىوتسم ىلا لزنت نأ عيطتست ال

 فصتنم ىف ايقتلي لقالا ىلع وأ ٠١ اهتئيب ىلا عفتري نأ بجيف
 ٠٠ اهقلاتو اهلمتحت نأ عيطتست ةايح ىف هعم شيعت نأ ٠٠ قدرا

 محدزاو ٠٠ ةيرقلا ىف اهتضم'/ ىتلا مايألا ضرعتست تاددو

 .ةضيرملا همأ ةروصو ٠٠ دومحم دلاو حاتفلا دبع مع روصب اهلايخ
 ه8 ه٠ ١

 ضحأ



 اهسفن نم اهب رخست ٠ اهيتفش ىلع ةرخاس ةماستيا تعفتراو
 لجأ نم ةادحلا هذه شيعت نأ عيطتست اهنأ اهموي دقتعت تناك دقل

 +. نعاجك نلايه ىلا ةفاسم كناك-4> ةيهاو كاك ++ دمحم
 عورف ىلا رظنت تناك دقل 2*٠ ضرالاب هلصت لابح هل سيل لايخ
 هذه تبنت ىتلا ضرألا ىلا رظنت مل اهنكلو « رامثلا ىلاو . رجشلا
 ناك دقل ٠ ٠سومانلاب ةمحدزملا ضرألا ٠* رامثلا هذهو عورفلا

 ٠٠ لايخلا اذه ىف ىدامتلا نم اهرذحي ناك امدنع قح ىلع دومحم
 ٠ هيارب نآلا ةعنتقم اهنا ٠٠ جاوزلاب هيلع اهحاحلا دع امدنعو
 عيطتسي المع دجي نأ لبق سيل ٠٠ نآلا سيل نكلو , هجوزتت دق اهنا
 ٠ اهيف نايقتلي ةايح هب رضوي نأ

 نم تماقف ٠٠ اهريكفت ىف تدرطتسا ام ةرذك نم تبعتو

 ىفيف اهتخأ سلجت ثيح ىلآ تبهذو اهتفرغ نم تجرخو . اهشارف
 : قهز ىف تلاقو . بتكملا ةفرغ ىمن

 ٠٠ ؟ امنيس حورتو امام دخان ىجيت
 باتكلا نع اهسأر عقرت نأ نود ٠ راصتخا ىف ىفدف تلاقو

 ٠٠ ال : هيف ارقت ىذلا

 : اهيلا لسوتت اهناك ةليبن تلاقو
 ٠٠ ؟ ىلاخ تارم روزن حورن ىجيت بيط

 : ةطخاس اهيتفش روكت ىهو ىفيف تلاقو
 + :نسلاخ عرفا ةزياغ نم +. 9:
 * ةجاح ىاأ لمعأ ةزياع ٠٠ ىفيف اي ةناقهز ىلصأ : ةليبن تلاقو

 . تلاقو .. باتكلا قوف نم اهسأر ىفيف تعفرو
 ٠ ؟ كتابحاص نم ةدحاو ىروزت ىحورت اه

 ٌعوضوملا ضيرعلا دعقملا قوف اهسفن تقلأو ٠٠ ةليبت تتكسو
 ٠ دعقملا دنسم قوف امهتقلاو اهيقاس تعفرو 2« بتكملا بناجي
 ذنم :اهنأ ٠١ اهرس فشكت نأ لواحت اهناك ىفيف ىلا رظنت تذخاو

 اضف



 نم اريثك ٍجرخت ىهو ٠+ اروفنو اتمص رثكأ ىهو . لبن ترفاس
 دوعتو ٠١ رهظلا دعب جرخت انايحأو ٠٠ حابص لك جرخت ٠٠ تيبلا
 هلوقت ام ةياغ ٠*٠ اًئيش اهتخأل ىورت الو ٠ ٠ ملكتت ال ٠ ةنماص امئاد

 ىرت ++ اهتاقيدح ىادحا دنغ .تناك ىأ * ٠ ةيلكلا ىذ:تتاك اهنا
 نيعأ ناتسألا وه لهو ؟ اريخأ بحلا تدجو له ؟ ىعبخ تيحأ لق

 ؟ رخآ لجر عا 6 بيسلا دبع
 ٠ ةءارقلاب اهنع ةلغاشتملا اهتخأ هجو ىف رظنت ةليبن تلو

 +... # نفي ايةيلا تيورق انك ىفرعت : عامس.تلاقا مق
 ؟ هيا : مامتها الب تلاقو . باتكلا نع اهسأر ىفيف تعفرو
 : ايسفقنتا تداحت ايفا .ناتمكام اهاتنغو ةليبن تلاق
 سناسيللا دخآ ام دعي الا شزوجتا ام ىنا تررق
 تلاقو .٠ اهسفن تكلامتو.تداع مث ١ ةهرب ىفيف هجو رهفكاو

 ٠ ةرطاش : اهياتك ىلا ابينيعب دوعت ىهو

 قوف نيتميوفرملا اهيقاسس ضفخت ىهو . سامحب ةليبن تلاقو
 : نلعقلا ندسم

 رطاخ ناشلع اهليقندتسم عيضت ةدحاولا نا ةراسخ لصأ تب

 ركاذنو ةيلكلا عورت لضفتو زوجتت اهنا لوقعم شمو ٠٠ زوجت
 : اهسفن نع عفادت اهنأك ةدح ىف تلاقو اهسأر ىفيذ تعفرو
 تتن- تناك اوس. ةدحات سقت .. ىشاسللا .دخات ةزياع ىللا تن

 ٠ ةزوجنتم لاو
 ٠ العف ىفيف تريغت دقل ٠ * ةشهد ىف اهتخأ ىلا ةليبن ترظنو

 ٠٠ ىارلا اذه اهنم عمست ىتلا ىلوألا ةرملا اهنا
 : اهرسم فشكت اهلعل ايتخأ ريثت نأ دمعتت اهنأك ةليد تلاقو

 ركاذت فرعت اح . لايعلا ىف تمخلتاو تفلخ اهنا ىضرماو
 هبيهو ةعماجلا حورتب ىللا نا مث ٠٠ ؟ ىازا ةيلكلا حورن الاو
 ٠٠ ىوق ليقت اهمد :ىقبي ةفلخم

 ندعوا



 : اهتدح تدادزا دقو -ىفيق تلاقو

 درومحم ىس ناك ول **٠ كسقن ىلع. شيكحضت ام ٠ ىعمسا
 تنك ال ٠٠ نامز نم هيتزوجتا كنامز ناك كزوجتي دعتسم كعاتب
 : ٠١ اهلك ايندلا ىف ىتلاس الو ٠ سناسيل ىف الو « لايغ ىف ىتلأس

 : تلاقر . اهرياعت اهتخأ نأ تسحأ اهنأك ةليبن توسع تفخو

 * هزوجت اح شم ٠٠ تقولد ىنزوجتي بلط دومحم ول ىتح
 + اوس جرختن ام ةياغل ىكاعم دعقا اح : تدرطتساو تمستيأ مث

 ش : خارصلا كشو ىلع اهناك ىفيف تلاقو
 كاشفا والا 20 طعم ايا ند ةوعذ نيكل 'انمع

 + وها ةذياه اها ةتكاس ئدعقت ألا[ «٠ ضيششت

 اهتخأ نا ٠٠ ةثيبخ ةماستبا مستبت ىهو «2 ةليبن تتكسو
 نع اعافد ةروثلا هذه لك تراث املالاو ٠٠ بح رس ٠٠ ارس ىفخت

 ش ش ش ؟ ! ٠١ تابماطلا جاوز

 للملا ادبو ٠١ قئاقدلا ترمو ٠٠ اهتفرغ ىلا تداعو تماقو
 اهتلياقم تلجأ اهنال مدنلاب تسحأو ٠٠ اهردص ىلع فحزي قهزااو

 نأ نود تدناع اذامل ٠٠ ؟ مويلا هلباقت مل اذامل ٠-٠ دغلا ىلا دومحمل
 نأ عيطتست تناك ادغ هل هلوقتس اه نا ٠+ دانعلل عاد كانه نوكي

 هينرع ىلا ةقاتشم ٠٠ العف هيلا ةقاتشم اهنا مث ٠٠ مودلا هل هلوقت
 ةليوطلا تاشقانملا ىلاو ٠٠ ةتريح ىلاو .٠٠ هتماستبا ىلاو ٠٠

 نيتفاج اهيتفشب سحِت اهنا ٠٠ هتالبق ىلاو ٠٠ امهنيب ىهتنت ال ىتلا
 ش ٠ تالبقلا امهتمرنح ام لوط نم

 ٠*٠ اهب قوشلا فصعو
 ٠٠ اهيتفش فافقجب اهساسحا دادزاو

 هتدجو امبر ٠٠ دومحم نع ثحبتل تيبلا نم قلطنت نأ تركفو
 دحا دنع هتدجو امير ٠١ ةساردلا مايأ اهيف ميقي ناك ىتلا ةقشلا ىف

 ٠١ اعيمج مهقرعت ىهو ٠ هئاقدصأ

 نسخ



 جورخلا ةركف اهسار نع دعبت ىتح اهتدارا لك تعمجتساو

 ىذلا غارفلاب امراع اساسحا ىناعت تادبو ٠٠ دومحم نع ثحيلل

 عم سلجتل غارفلا نم تبرهو ٠٠ فيخس لمم غارف ٠٠ اهب طدحي

 ىف أرقتل ةيناث ةرم هنم تيرهو ٠ اهقحالي غارفلا نكلو . اهمأ

 قوسشلاو: ++ .ياتكلا تامفنم نيب نم' عفت غارشلا نكلو +: بانك

 ٠٠ ناتفاج اهاتفشو ٠١ اهردصب فصعي

 اهيلع لطأو , ةنماثلا ةعاسلا ىف تيبلا ىلا دمحأ اهوخأ داعو

 ٠٠ هينيع نم لطي ىذلا لاؤسلا فرعت ىهو ٠٠ نيتلئاستم نينيعب

 ىف اهلعجي هب سحت ىذلا غارقلا نا ٠٠ هبيجت نأ ضفرت اهنكلو

 ىلع ٠. اهسفن ىلع ةرئاث ٠٠ ةرئاث اهتا “٠ ةروثلل زفحت ةلاح
 ىلا اهقطاوع ىلع باسح فشك مدقت نأ اهرارطضا ىلع « ةايحلا
 ٠٠ اهيخأآ

 واع اع واع

 هناك هدعقم ىف اضبار ٠٠ ارقي ىجراخلا ىهبلا ىف دمحأ سلجو

 هلاخ نم اهسرحي ٠٠ هتلئاع سرحي ٠٠ تييلا سرحي , ةسارح بلك
 ٠ مالسلا دبع هقيدص نمو

 ٠ تمصلا ىف قراغ تيبلاو

 ٠٠ ةلمم ةئيطب رمت قئاقدلاو
 ٠٠ ليوط ليللاو 6 ليللا ءاجو

 لكو ٠٠ حابصلا راظتنا ىف ةدهسم اهشارف ىف بلقتت ةليبنو

 رووا خلا دج اهيسما بو اهلقع نمو . اهيلق نم ةعطق

 ٠*٠ هراظتنا ىف لملمتتو

 اهلقعو « ناتضمغم اهانيع ٠٠ رخآلا شارفلا ىف ةدقار ىفيفو
 ٠ تمص ىف اهرس رتجت ٠٠ حاص

 ٠ اهيلق ىلع اهديو ةاجف ىحصت مث « مانت اهترجح ىف مالاو
 اهب ترم دق ايندلا ناك ٠ اًئيش تيسن اهنأك ٠*٠ ثدح دق اًئيش ناك

١ 



 اهناك اهدالوا اهرطاخب رميو ٠٠ اهمون ءانثأ اهيلا هبنتت نأ نود
 ركذتت ىهو اليوط فقت مث ٠٠ ادحاو ادحاو مهيلع اهسفن نئمطت

 ؟ ةديعس ىه له ؛ اهجوز عم اهلاح فيك ؛ ىرت ٠٠ ىليل اهتنبا
 اهنا ٠٠ اماع نيرشعو ةسمخ ذنم اهجوز عم ىلوالا اهمايأ ركذتنو
 , ةداعسلا تاودأ لك اهلوح تناك ٠٠ مايالا هذه ىف ةديعس نكت مل

 مالسلا دبع ركذتتو « اهتليخم مايالا ىرتتو ٠٠ ! ةديعس نكت ملو
 مستبتو ٠٠ ديدج نم اهتايح لخدو داع امدنع مث « هبحت .تناك امدنع
 ٠ ديدج نم مانتو ٠٠ اهسفن ىلع ةقفشم

 .٠ نيتداسو ىلع ددتستلاو هردق عا كلو ** .هشإرك يقا دمخأاو

 نيب نم هلايخ برهيو 2« ارقي ٠٠ هبناجي ءاضم ريغص حابصمو
 نم اريشك لح دقل ٠ ديعس هنا ٠٠ هلاح ىف ركفيو , روطسلا
 رجهو ٠٠ اههركي ناك ىتلا هتفيظو نم لاقتسا دقل ٠٠ هلكاشم
 داعو ٠٠ لالحنالا قيرط ىف هعفدتو هتايح دسفت تداك ىتلا نيمرج
 ىلا داع هنأ اهيلا داع ذنم سحي هنا ٠٠ اهبحي ىتلا ةريهش ىلا
 ركفلاو « ىناحلا بلقلا ىلا ٠٠ ءودهلا ميعن ىلا ٠٠ نامالا ءىطاش
 سوؤك اهيف هقرغت ةبوبيغ الو ٠٠ فنع الو ٠٠ ةجض ال.“* حيرملا
 ا يللا ولالا باو *م ىكسيولا
 ىلا اهجتاو « هترايس هعم تبكر دقل رصعلا ىف ةريهش لباق
 لوال سحأو ٠* مطقملا لبج قيرط ىف اهب ادعصو اداع مث « ىدراعملا
 هده اقيف ىفقيل ولو + ةرايس ىلا ةجاح ىف السعف ناك ونآ ةربم
 ٠ هعم ةظفحتم لازت ال ةريهش نأ حيحصو ٠ ٠ ةريهش عم تاعاسلا

 ٠ ةرم لوال هفرعت ديدج ناسنا هناك رذح ىف هلماعت لازت الو
 ٠ بح هلك اهثيدح ٠٠ هبحت اهنأ دكاتم هنا ٠*٠ هبحت اهنكلو
 اهيلع دنتسي نأ عيطتسي هنا سحي وهو ٠٠ بحلا امهؤلم اهانيعو
 هنا ٠٠ مويفلاب دبلملا قيرطلا ٠٠ لبقتسملا وحن هقيرط قشي وهو

 شان زرع ني * © لدع

 نضرحأت



 نكلو ٠

 !؟ ٠٠ هدسج ةلكشم

 ةدماخ تناك عيباني هدسج ىف .ترجف هتقرع امدنع نيمرج نا

 ناك ٠٠ هينيع تحتفف نيمرجي ىقتلا نأ ىلا ىمعأ هدسج ناك
 هدكسح ناك - لوألا سردلا نيمرج هيلع تقلاف 2 الهاج هدسحم

 نيدمرح هتظقيأف ٠ الماخ

 ه0

 ٠٠ ؟ نيمرحج كرت دقل ٠٠ نآلاو

 ا يقل وسحلا )اذه 4 ةاوشعي محلا داك 41 دعو
 | ٠. ؟ ناظقيلا ٠١ حتفتملا

 ةيناسنالا ىوق لك نأك ٠:٠ ةدودشم هياصعاأد سحي اددو

 ٠*٠ نيمرج ديري ٠*٠ ديري ىهو ٠٠ ةوسق ىف ٠٠ فنع ىف اهدشتا
 ٠٠ نانلا هذه ءىفطت ةأرما ىأ

 م نيمرش ىلا آلا بهن 1م

 ٠* ضفرت .نل اهنا ٠٠ ؟ ىرخأ ةليل اهنم ذخأ ىل هريضي اذام
 ٠٠ ضفرت نل اهنأ قثاو هنا

 !٠.0 ؟ ةريهشو

 نم هدرت ++ 4 ىرخلا ةانقل هتكرت يل ةريهش نوحي اذام
 2 ةيقلا اذه لمعت نأ يبات ف فما امن ةدايش فدع

 ٠.٠ ال ٠٠ شارفلا نم زفقو « هدي نم باتكلا ىقلأو

 دهاع .دقل '* ىرخأآ ةأرما ةيأ ىلا الو ؛ نيمرج ىلا بهذي نل
 اهب .ىمحي ةدارا ٠٠ ةدارا هل نوكتسو ٠٠ ةدارا هل نوكت نأ هسفن
 + ةكرمإ هيأ مدت عج وسع نيصع عج اههزني نان كلارك
 | 0000 6٠ ةاتف ةيآ

 هنأ هسفن عنقأو « هترجج نم جرخ مث ٠١ هترجح ىف فلي ذخاو
 .عتفو ٠+ خبطملا لخدو ٠٠ ءام بوك ىلا ةجاح ىف . ناشطع

 نرد



 اهب ظفتحاو . جلثملا ءاملا نم ةجاجز اهنم طقتلاو ةيئابرهكلا ةجالثلا

 هران ءىفطتو هدسج ىف ىرست اهتدورب لعل ٠ ةليوط ةرتف هيدي نيب
 000 برشو ٠٠

 ديدج نم هباتك كسمأو ٠٠ هشارف ىف دقرو ٠ هترجح ىلا داعو
 اهلك ةيناسنالا ىوقو ٠٠ ديدج نم لعتشي هدسج نا ٠٠ نكلو ٠

 باتكلا ىقلأو ٠٠ فنع ىف ٠٠ ةوسق ىف ٠*٠ هباصعأ دشتل عمجتت
 تحت نم ةريهتسلا ناتو يده 0 رتل“ قلقا. 301 فود ده
 ةروصب اذاو ٠٠ هينيع ضمغأو ٠٠ هيعارذ نيب اهنضتحاو , هسأر
 ٠٠ ةيراع ٠٠ اهدسج ٠٠ مالظلا امهؤلمي امك هينيع المت نيمرجح

 لك ىلع اهنا ٠٠ اهيتفش ىلع تسيل اهتماستبا نا ٠٠٠ اهتماستباو

 نفدو 4+ :ةراسولا قوق هساصأ تجتشتو 5+ اهدكسح. نك ةعطق
 دمعلتلو ٠٠ ةدارالا نم اديزه ٠٠ هتدارا عمجتساو ٠+ اهيف ههجو

 هتفطاع ريثت ةريهش نا ٠٠ ةريهش ىلا نيمرج نم هلايخ لوحي نأ

 ٠٠ نكلو ٠٠ هيف ام فنعأ ال , هيف ام ىقرأ ريثت اهنا ٠٠ هدسج ال
 ةزيهش انفش ٠٠ نيمرج ةروصب هتليخم ىف طلتخت ةريهش ةروص نا

 ٠٠ نيمرج ىلا هتجاحب طلتخي ةريهشل هبح
 ٠ ملاتي ٠٠ ملأتي وهو
 ٠٠ ةرجفتملا عيبانيلا ٠٠ نامرحلا “٠ تبكلا
 ٠ مانو ٠٠ ملالا فنع نم بعتو

 لع 7+ واع
 تحت قرا تامضيو ٠ كابلا ماشعلا ىف ةلئاعلا تطقيكساو

 ٠٠ اهدارقأ نم درف لك ىنيع

 * هسفن ندبو هنيب ةكرعم نم ارصتنم جرخ هناك دمحأ ظقيتساو
 ايضتلا 8 راببستنالا ءويكن هروع نك
 ٠ ةكرفملا راثآ

 ههجو ىلعو ٠٠ ةدارالا ن



 لسفي هناك ٠* شدلا تحت: اليوط فقوو ٠٠ مامحلا لخدو
 0 ٠٠ هطاشت درتسا دقو جرخو ٠٠ قيرحلا ناخد نم هياصعأ

 دجو ةأجف“ مث ٠* هراطفا لوانتو ٠+ نولطنبلاو صيمقلا ىدتراو
 : ٠٠ ؟ بهذي نيأ ٠٠ ارئاح هسفن

 اننا هل ةزهسا هديب + لا كنا "ذيع كوش هنأ” ننحلاو
 لاسي نكي. مل ةموكحلا ىق.افظوم ناك امدنعف « هيلع ةديدج ةلكشم
 هلا "بهدي اناكم كاتم“ ناب ةساسحا ناك < :لاؤسلا اذه ةافت
 هنكلو. ٠“ ةريحلا نع هينغي ٠٠ لاؤسلا نع. هّيْتغي « حابص لك
 ءرب ! هيلا بهذي ناكم هلل سيل  حايصلا اذه ىف  مويلا

 0 ٠ ! ؟ بهذي نيأ
 ٠٠ رهظلا دعب ةعبارلا: ةعاسلا ىف ةريهش عم .دعوم ىلع هنا

 ىف درشتيو جرخي له “٠ ؟ ةريهش عم هدعوم نيحي ىتح لعفد اذامف
 هن | رج كي 9 انلا هوجو ازقيل نيقلا !نف'سلكيو .-عراوتتلا
 ٠ لمع نع هسفنل ثحدي نأ ديري ٠٠ ةديدج ةايح ادبي نأ ديري
 نأ. ةريهش هتصوأ دقو ٠٠ هسفن لخآد. ثحبيو ٠٠ هلوح ثحبي

 , هل حيرتسي ىذلا. لمعلا دجي نأ ىلا ٠ لمع لك برجي ٠٠ برجد
 نيأ نم نكلو ٠٠ ةيرجتلا ادبمب عنتقم ىهو ٠٠ هبهاوم عم قفتيو
 لصي ىذلا طيخلا فرطي كسمي نأ عيطتسي فيك ٠٠ ؟ هبراجت ادبي
 هنم بلطيو 2 هلاخ ىلا باهذلاب ادبي.له. ٠٠ ؟ براجتلا ةلسلس هي
 دهاع دقل ٠٠ ال ٠٠ ؟ تاكرشلا ىدحا ىف لمع نع هل ثحبي نأ
 . ةعيظو ىف هنيع امدنغ هلاخ هعدخ دقل ٠٠ هلاخ ىلع دمتعي الآ هسفن
 هيلع عيضيو « ةيناث ةرم هعدخي نأ لمتحملا نمو . تاشاعملا ةراداب
 ٠٠0 هرمع نم ىرخأ تاونس

 هتفرغ ىف سلجو ٠٠ سايلاب سحا ىتح ةريحلا هب تدبتساو
 نأ عيطتسي ال ةمحازتم ةرخباب ءىلتمم هردص نأ سحي . اناقهز

 ىلا عئابلا اهب ىتأي ىتلا تالجملاو فحصلاب كسمأو ٠ اهنع سفني

 ضوت



 تفقوت مث ٠ نيتلولم نينيعب اهيف بلقي ذخأو ٠٠ حابص لك تيبلا

 « مالسلا ققحت « بوعشلا ةدارا » : ناونعب روشنم لاقم ىلع هانيع

 بوعشلا ةدارا نا ٠٠ ؟ غرافلا'مالكلا اذه ام ٠٠ لاقملا ارقو ٠٠

 2« تاراعبشلاو ١ تارهاظملا هذه لك ٠٠ مالسلا قيقحتل ىفكت ال

 ٠ مالسلا .قيقحتل ىفكت ال « ةنانطلا تالاقملاو , ةمخضلا تاملكلاو

 لودلا تعاطتسا ولو ٠٠ لكاشملا ةيقبك ةيداصتقا ةلكشم مالسلا نا

 ملاعلا عاطتسال 2, ةيداصتقالا ةمزألل ىلعالا دحلا بنجتت نأ ىربكلا

 ن' ىرغصلا لودلا تعاطتسا ىلو 2 ةريبكلا بورحلا نم وجني نأ

 ن' تعاطتسال , اهبوعش ىوتسمو اهتايداصتقا ىوتسم نم عفرت

 بورحلا نم صلختي نأ ملاعلا عاطتساو . .رامعتسالا نم صلختت

 1 ٠٠ ةريغصلا ةيرامعتسالا

 ةريثكلا هتاءارق نم هصلختسا ىأر هنا ٠٠ هيأر نم دكاتم هنا

 اهب معدي نأ عيطتسي ةجح نم رثكأ هيدلو ٠ خيراتلاو ةسايسلا ىف

 ٠؟ هرشنتل ةديرجلا هذه ىلا هب لسريو هيأر بتكي ال اذامل ٠٠ هقطنم.

 ! ٠٠ برجيل
 فرط دجو دقل ٠٠ اهيلع مدقي نأ عيطتسي ةبرجت لوأ اهنا

 ٠٠ طيخلا

 هبتكم ىلا ماقو ٠" هباصعا تطسشنو ٠٠ هتركفب ىشتناو

 سكرام لراكو «٠ رلجنيشو ٠ ىكسال دوراهو , لسار دنارترب بتك
 ىحلا تاظحالملا عجاريو : باتك لك ىف بلقي ذخأو د 0 ىف

 ىتلا روطسلا ىلع ملقلاب ملعيو . هشماوه ىلع اهبتك ن
 ٠ اعفدنم ٠*٠ اطشن ٠ 0 ا كا

 : اههحو ألمت اهتماستباو هل تلاقو 2 ةفرغلا بأي همأ تحتفو

 ؟



 : دحأ هجعزي نأ ديري ال هنأك ,« ةريغص
 : ني ندكشاوهقا ةةنيرف# هلع
 المع كانه نأ قدصت ال اهنأك . ةشهد ىف همأ هيلا ترظنو

 - تلاقو:« :تيبلا ىف سلاج وهو لجر هيدؤي نأ نكمي
 ٠٠ كلاخ دنع اياعم حورت ىجيتاام

 - ل فقم >5 اماني اننا: ةغربشا همحأ لاقؤ
 ٠ كتيبرعم ىنلص هن ناشلع ٠١ موق : مألا ثلاقو
 ٠0 امام اد كتايحو لوفشم ٠٠ شهلعم : دمحأ لاقو

 : ةلئاق ةلئحللا. هذش ىف ةليبن تلخدو

 م تيعانح قع ةنيرار »+ امام اي ةلزأن“ انآ 4ع
 4+ هتخآ نبع يف اهحأ نِلَنَو
 د مد ةنهاذ يه ندا ىلا: فوعت هثا
 نإ 8 نوم ءاقلل ةنهاذ اهنا
 سحأ ٠٠ قيضلاب سحأ ٠٠ هردص ىف لملمتي ءىشب سحأو

 حرخت ناب هتخال حمسي فيك ٠٠ جورخلا نم اهعنمي نأ هقح نم نأ
 امير ٠٠ هقيض متك هنكلو ٠٠ هتقفاومب ٠٠ هملعي 6 لجر ءاقلل

 نكي مل اميرو ٠٠ هملع ريغم لجر ءاقلل بهذت نأ نم اريخ اذه ناك
 تشعتراو ٠٠ لجر ءاقلل جورخلا نم اهعنمي نأ الصأ هقح نم
 ٠0 ةليبن انيع تشعتراو ٠ ٠ هانيع

 رخآلا سار ىف رودي ام ملعي امهنم الك نا
 ٠.٠ هبتك ىلا امهب داعو . ةعرسب هينيع دمحأ ىخرأو
 ٠ هيبآ اي ىاب ىاب : فيعض توص ىف ةليبن تلاقو
 ٠٠ عطتسي ممل ٠٠ اهيلع دري ملو

 تقلغأو , اهمأ 'اهعم تبحسناو ,تةيزتلا نع ةظفن هيكسلاو
 : ةليبف ءارو تحاصو « اهءارو بابلا

 ٠٠ ةليبت اي شيرخاتت ام

 نورا



 ٠ امام اي يضاح : اهقيرط ىف ىهو ةليبن تلاقو
 2, ىرق ٠٠ دمحأ اهيخأ ىف ركفت ىهو عراشلا ىلا تجرخو

 ىتم ٠٠ ؟ هسأآر ىف اهل دعي اذام ٠-٠ ؟ اهلايح هفرصت نوكد !ذام

 لمفيملل ٠١ ةالابم الب اهيقتك تزهو ٠٠ ؟ ةعيوزلا اهيلع قلطيس
 ٠٠ هي متهت نل اهنا ٠٠ ديري ام اهوخأ

 اهيخأ عم اهلقع فصنو «٠ سابع ىربوك قوف تراسو
 ٠٠ دومحم عم_رخآلا فصنلاو

 هنا دومحم اهل لاق ىذلا رارقلا نوكي اميف ركفت نكت ملو
 نف اهنا + "نوي .نلا اهتجاح ىف ركفت تناك امتا 1 5 ذقكأ
 ةذزاجألا "كادي تنم انين ظيحم ىذلا .ةازفلا اذه هدمت هيلا" ةجاح
 اهنهذو اهبلق ىلا طاشنلا ديعيل هيلا ةجاح ىف ٠٠ ةيساردلا
 نأب رعشت نأ ىلا ةجاح ىف ٠٠ اهرمع قئاقد الميل ٠٠ اهباصعأو
 ٠ اهلقعو اهبلقب هقحالتو هب متهتو اهصخي اًئيش كانه

 نم هتأرو ٠*٠ لينلا عراش ىف تراسو «٠ سابع ىربوك تدعتو
 ىذلا ةعماجلا نم بيرقلا ناكملا ىف ٠٠ ءىطاشلا !ىلع افقاو ديعي

 ودبي هنأ تسحأو ٠٠ رثكأ هنم تبرتقاو ٠٠ هيف ايقتلد نأ ادوعت
 هتلدب ةبارغ ظحالت نكت ملل اهنا ٠٠ اهيدتري ىتلا ةلدبلا ىف ابيرغ
 ىذلا ىدلبلا بابلجلا ىف هتأر دق نكت مل اهنأل امبر ٠٠ لبق نم
 رثكاو ٠٠ ةلوجر رثكأ بابلجلا ىف ودبي هنا ٠٠ هتيرق ىف هيدتري

 نم ىعيبطلا نا ل ل
 ٠ ايقتلاو ٠٠ عمتجملا

 اهبلق لكب دومحمل تحبصا ٠٠ اهرطاوخ نم اهوخأ ىفتخاو
 ٠٠ | ٠ اهلقعو

 ٠٠ اههجو نم ناكم لك نالبقت هانيعو « اهيدي اتلكب كسمأو
 مث « اثيش هنم دقف دق نوكي نأ ىثخت اهناك ههجوب نافوطت اهانيعو
 ٠ هيتفثل قوف اهانيع رقتست

 سضم



 ٠٠ تمص ةظحل امهتفلو
 ٠٠ ىنيتثحو : هتوع عطقت هبلق تابرضو لاق مث
 ةريثك تاملكو ٠٠ هدي ىف اهدنو ٠ ءىطاشلا ىلع اراسو

 ٠٠ ادبي ةملك ةياب ىردي الو امهنم لك ناسل قوف ةمحازتم
 : اهئجافي هناك لاقو اهيلا تفتلاو

 ٠٠ لوط ىلع رصم ىف دعقأ تررق انآ ٠٠ صالخ
 ٠٠0 9؟ لغش تيقل : ةحرف تلاق
 : امستبم لاق

 ' ناشلع ةعاذالا ىف بلط تمدق تحر سب حرايما "+ ال
 انأ ٠٠ لوط ىلع رصم ىف دعقا اح ىنا مهملا امنا ٠٠ عيذم لغتشأ
 لغتشا احو ٠٠ مهيب دعاق لضفا اح « هينج ةرشع ايوبأ نم تدخأ
 تيرطضا ول ىتح ٠ ٠ ىنبجعت ىللا ةلغشلا ىقالا ام ةياغل ةلغش ىأ
 . ٠٠ ضيبأ بل عايب الاو لايش لغتشاأ

 لقألا ىلع ٠٠ لايش نم نسحأ بل عايب : كحضت ىهو تلاق
 ش ! زقزقت دعقن « هعيبم شردقن ام ىللا

 : امستبم لاق

 لفتشا اح شمو , كمالك عمسا اح ٠٠ ؟ نامك هيا ىفرعتو -
 سيردتلا ىف ىلبقتسم عيضأ مارح ٠٠ قح كل ناك ىننإ ٠٠ سردد

 ل ا ا ف ان ا سرت شاع
 ىقالا ام. ةياغل ةنس نامك لمحتسي ردقي ىهأ ٠ ايوبا ىلع ناك اذاو

 :؛ سامح ىف ةليبن تلاقو

 ام ةيافل امئيسلا ىف لغتشت لواحت ام ٠٠ دومحم اي عمسا
 سيوك لثمتبو ٠٠ ليثمت ىواغ تنا ٠٠ ؟ ةعاذالا ىف كبلط اولبقي

 ٠٠ ناحرس ىركش نم نسحأ نوكت ردقت لقألا ىلع ٠٠
 ٠ اهسامح عم بواجتي ىهو لاق

 ضر



 داش نا وشم اسي مةعادا < ةقلشول نيشعا هع
 ؟ هتذختا ىللا رارقلا هيأ ىفرعت ٠٠ مهملا ٠٠ كريس ىف لغتشا

 ٠* ؟ هيا : ةمستيم ىهو تلاق'

 :. اهدي ىلع طغضي وهو « هينيعب اههجاوو ٠ فقوو
 ٠٠ زوجتن اننا تررق

 قرغو ٠٠ اهيتفش قوف نم ايتماستيا تباذو ٠٠ تتكسو.
 2. اشهد دومحم اهيلا رظنو ٠٠ ةريحلا نم ةنكاد ةباحس ىف اههجو

 كحض مث ٠٠ رئاحلا تمصلا اذهب هرارق لباقت نأ رظتني نكر.مل هناك
 ؟ خالات ىلعتي هتك ناقو/ ةعراف ةريغض ةكحص

 ام هينج ةرشعلا لبق ٠ لوذ نيمويلا /نوجتن اننا لوقاب انأ

 نوذاملا قح شيقالن امو «٠ اوصلخي
 تراس مث ٠٠ ةتماص تلظو , ةبصتغم ةماستبا ةليبن تمستباو

 . سكنم اهسأرو « شينروكلا روس ىلع تسلجو ٠ تاوطخ عضب

 ٠٠ روسلا راجحتا قوف اهعبصاب طوطخ مسرب لغاشتت تذخأو

 0 هيبانع نكيكا + هقحرف ثانطناو < نومهم هجر ككراو

 ٠١ ؟ ةقفاوم شم ٠٠ ؟ هيا : شعترم توص ىف لاقو

 : هرارق اهب دصت ةجح نع ثحبت اهناك , هيلا رظنت ال ىهو تلاق
 "هيا اهيف ليت اه: ةسعاكو -
 : هينثيع لكب اهيلا رظني لازي ال وهو لاق

 ٠٠ سورحم زوجتت اح ٠٠ صالخ ةسعان
 ٠٠ ؟ شوبحتب ام ىد نكل : ةليبن تلاقو

 : همالك رفزي ىهو دومحم لاقو
 اهنا نم « شوبحتب ام دحاو زوجتت نسحا اهنا كل تلق ام

 ٠٠ ةليبن تتكسو ٠٠ شاهبحيب ام دحاو زوجتت

 عمجتي هناك لاق مث , هينيع لكد اهيلا رظني لازي ال دومحمو
 ٠٠ كيأر تريغ كنا ىلوق : ةروثلل

 نضخأ



 ٠+ اهيلع روثي الا ٠٠ اهملظي الأ هوجرت اهناك هيلآأ ترظنو
 : : فيعض .توص ىف .تلاقو

 هسلو ٠٠ دومحم اي كيحاب هسل انأ ٠٠ ىيأر شتريغ.ام انأ
 ام دعب ريتك تركف انأ امنا ٠٠ نوجتن مزال ٠+ زوجتن اننا ةممصم

 ىل هلوقتب تنك ىللا مالكلا ىف تركف ٠٠ دلبلا نم مكدنع نم تعجر

 ٠٠ تقولد نوجتن شردقن ام انحا ٠٠ قح ىلع كنا تفرعو ٠٠
 دعب ردقنو « لغش ىقالأ نامك انأو ؛ لغش ىقالت ام ةياغل ىنتسن مزال

 + شيعنإ_ ردقنو ٠ ريغص تيب < تيب لمعن هدك
 'هيناجب سلج مث « هردص نم اقيمع .اسفن دومحم بذجو

 صوبلا نم ةريغص ةعطق طقتلاو ضرألا ىلع ىئنحناو « اتماص
 ٠*٠ هلبقتسم نع اهيف ثحبي هناك : ضرألا اهب شبني ذخأ

 ؟ دومحم اي تلعز تنا : نانح ىف ةليبن تلاقو
 اثنا تررق انا «؛ قح ىكاعم تنا شتلعز ام ال : دومحم لافو

 . تيسح « دلبلا ىتيس ام دعب امنا ٠٠ زاوجلاب عنتقم شم انأو زوجتن
 ىلهاو ىمأو ايويأ ىتفش امل كنا تيسح ٠٠ نامك.انأ ىنيتبس كنا

 ملمتسأ ىنا ريتك تلواح ٠٠ ريغفتا كبحو ٠+ ىف كيأر تريغ
 شتردق ام .٠٠ ىهتنا اتنيب ىللا لك ناب ىسفن عنقأ ىنا ٠٠ عقاولل

 كزوجتا ىنا تررقو ٠٠ كريغ نم ىتايح روصتا شتردق ام ٠٠

 .١ :,اهيدي نيب اهب ظفتحتو هدي طقتلت ىهو ةليبن تلاقو
 * نينس رشع دعب انزوجتا ول ىتح «٠ كبيساح شم انأ
 ١ . ** اتماص دومحم لظو

 هسأي نم هظقوت اهناك  ةلئاق ةليبت تدرطتساو
 ' ٠٠ ىل ضي ٠+ دومحم ا

 هتماستبا تيكسناو ٠+ مستباو ٠٠ اهيلا رظنو هسار عفرو
 ٠٠ اهتماستبا ىف
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 : هسفن نع عفادي هنأك لاقو

 ىبيجت امياد ىللا ىتنا ٠٠ ىكيلع قحلا ٠ لاح لك ىلع
 , ٠*٠ ناوجلا ةريس

 : اهب هلق ايناك ايتباصباب ظفتتت لاؤتال نهر تاق
 ٠زوجتن ام ةياغل زاوجلا ةريس بيجأ ىرمع لوط لضفا احو

 اماق مث ٠٠ اهيدي نيب لازت ال هديو '٠٠ امهفلي تمصلا داعو
 ه2 ةةماصتتبا ثساك كوب >* لزنتا مىظانفي ىلع ةاويمس اباعو
 ٠٠ تحرج هتمارك نأك ٠٠ نردهأ هناك سحي هنا ٠٠ امومهم ادبو

 هيلع اهضرعت تناك امدنع جاوزلا ةركف ضفري نأ لمتحي ناك دقل

 جاوزلا ةليبن ضفرت نأ لمتحي ال نآلا هنكلو ٠٠ جرختد نأ لبق ةليبن
 روثي نأ عيطتسي ال ىهف كلذ مغرو ٠*٠ هنيهت اهنا ٠٠ هلجؤت وأ ٠٠
 ىذلا هقطنم سفنب ملكتت اهنأب عنتقم ٠ ٠ قح ىلع اهنأ عنتقم هنال *٠

 *٠ هي ملكتي ناك
 *٠ ؟ ىكوخأ عم هيا ىتلمعو : هتروث نع سفني هناك لاقو
 ٠ + ةريس شلياح اه +٠ ةياجنالاب : ةةلابس الم كقاق
 : هسفن عم رجاشتي هناك بضاغ هتوصو لاق

 ىناك سحاب ٠٠ لدن ىنا سحاب ىكوخأ ركتفب ام لك انأ
 بابسألا نم ىكوخأ ناك نكميو ٠٠ ةجاح هنم تقرسو ىمارح
 ناب ٠٠ لدن شم ىنأب هعنقأ ناشلع ٠٠ زاوجلا ررقأ ىنتلخ ىللا
 ** فيرش ىدصق

 ؛ : هيلع نوهت اهناك تلاق
 * هتخأ ىف كشيب هوهو الا خا شيف ام ٠٠ هدك تاوخالا لك

 ٠٠ ؟ ىيز نابشلا لك شم سب ٠٠ هويأ : ةدح ىف لاق
 ٠٠ هل تمستبا نأب تفتكاو

 ٠٠ انيح ناتكسيو ٠ انيح ناثداحتي ٠٠ امهقيرط ىف اراسو
 ناك ناسحي امهو ٠٠ ةرتف اهنع قرتفتو ٠ ةرتف اهديب ىقتلت هديو
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 نم صلختي نأ عيطتسي ال هنا ٠٠ اديدج اًئيش ٠*٠ امهندب اًئيش
 يهو- ةنم لجاعلا :حاوزلا :ةركف تقفز نا دعب ىاك“ ئذلا ةساسحا
 شيعت تناك املح تضفر اهنأب اهساسحأ نم صلختت نأ عيطتست ال

 ٠١٠ هتلجأ اهنكلو هضفرت مل ٠٠ اهرمع لوط هيف

 ٠ ؟ مرهلا علطتو ىاومرتلا دخان ىجيت : اليوط اراس دقو لاقو
 ذنم حارتقالا اذه حرتقي مل !ذامل ٠٠ همولت اهنأك هيلا ترظنو

 نأ  مرهلا ىف كانه عيطتسي ناك لقالا ىلع هنا ٠٠ ؟ ايقتلا نأ

 : : تلاقو «٠ ةريغضلا اهتعاس ىف ثرظن مث ٠٠ اهلبقي

 + :نويكتم اي نقردقا اه + ركاتكأ فقم ةعانملا 2+ ماما

 . ىقبت ٠٠ تقولد حورأ مزالو ٠٠ ىردب عجرأ ىنا امام تدعو انأ
 ٠٠ حبصلا ةركب كقوشأ ٠٠ هركب مرهلا علطن

 هتمارك درتسيل اهيلع هتدارا ىلمي نأ دمعتي هنأك لاقو

 : اهيلع هناطلس درتسيو . ةحورجملا

 ٠ةسمخ ةعاسلا رهضلا دعي كقوشأ , لوغشم حبصلا هركب ال

 ::مالستسا نق كلاقف + ىدنتلا ةننع نفق تحلو.« هيلا توظف
 شاسنت امو ٠٠ كحضتب كفوشأ مزال هركب سب ٠٠ بيط

 ٠ ! ضيبأ بل كاعم بيجت

 ٠٠ اهتيب ىلا قيرطلا ىف تداعو
 ٠٠ لقثم اهبلق نا ٠٠ ةناوشن تسيل ٠٠ ةديعس تسيل اهنا

 ٠٠ فافجلاب سحتو ٠٠ رثكأ تدقعت دق اهتلكشم ناب سحت اهنا
 ٠٠ بحلا ىلا نامظلا اهبلق ئىوري نأ دومحم نم رظتنت تناك دقل

 ناب اهاجاف ٠١ اهتلكشمب اهاجاف هنكلو “٠ نيتفاجلا اهيتفش ىوريو
 ٠٠ روذعم هنكلو ٠*٠ ضرأآلا ىلع اهب ىقلاو اهلايخ نم اهعزتنا
 ىردي نكي مل ٠٠ هذختا ىذلا رارقلاب اهحرفي هنأ دقتعي ناك دقل
 +٠ جاوزلا ليجات تررق ٠ * اهيار نع تلدع اهثأ

 ٠٠ هبتكم ىلا سلاج دمحأو
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 ىذلا لاقملا اهلوح روديس ىتلا طاقنلا دادعا نم ىهتنا دقل
 ,.:ةيطشو هيجعي لق هتءازق بعاو + ادحاو اوظس بنك مث +٠ هيكك

 بتك +7٠ بتكي ادبو ةديدج ةقرو همامأ عضوو “٠ ةقرولا قزم مث
 ٠٠ رطس لك ةءارق ديعيو :« ةملك لك دنع فقي وهو ؛ روطس ةرشع

 ةقرولا قزمو 2 اهبطشو . هبجعت ملف « اهلك روطس ةرشعلا ارق مث
 اضيأ بتكو ٠٠ ةلماك ةحفص بتك ٠٠ ديدج نم بتكي ًدبو ٠٠
 عطقك هتاملك نأ ++ ل ٠٠ هبتك ام ةءارق داعأ مث ٠٠ .ةقرو فصن
 ةباتكلا ةمهف نأ دقتعي نكي مل ٠٠ كبترم دقعم هبولسأو ٠٠ شبدلا
 نك ةساز ىف ييطاو سادسلا :قلطتملا نأ“ ++ _هحلا ده ىلإ" ةيعص
 ٠* حوضولا سفنب هملقب هنع ربعي نأ عيطتسي ال هنكلو ٠ حوضولا
 ةسردملا ىف ذيملت بولسأ هبولسأو , فقثم ناسنا لقع هلقع نا

 ىلع اليوط بردتي نأو 2 اليوط رظتني نأ هيلع ناك ٠٠ ةيئادتبالا
 2٠١ هتفاقث ىوتسم ىلا هملق بولسا عفتري ىتح . ةباتكلا

 « هبدكم ىلع نم ماقو ٠٠ قرولا قزمو ٠٠ هبتك ام بطشو

 ٠٠ سأيلاي قيمع ساسحا هلخاد دقو , هشارف ىلع هسفنب ىقلأو.
 تحبي ةنأك' © ةهاقتلاب شاسْعلا ىلا سايلاب ةتساسعا بلقناو
 هذه ةشقانل ىدصتي ىتح وه نم ٠٠ هسأايل رذع نع هسفنل
 ىف نيجيرهتلا فال نما ءذحاو :نوجم هلا © ةزيطخلا" عيسعاوملا

 الطاع حبصاو هتفيظو نم لاقتسا ريغص فظومو ٠٠ قوقحلا ةيلك
 نا ٠٠ ماعلا ىأرلا هيجوتو ةياتكلل ضرعتي نأ عيطتسي ال هنا ٠٠

 * ةريطخلا ثادحالا ىلع جرفتملا رود «٠ ءىراقلا رود ىدعتب ال هرود

 ٠١٠ ليقث دكار ءاوهلاو ٠ راح مويلاو

 *٠* هحور نم دصفتي هنأك ٠٠ هدسج نه دصفتي قرعلاو

 دقل ٠٠ هاي ٠٠ ةدحاولا ةعاسلا اهنا ٠٠ ةعاسلا ىف رظنو
 رعشي نأ نود تاعاس عبرأ نم رثكأ ةباتكملا لواحي هبتكم ىلع سلج
 ٠ ةلواحملا بحي هنأ ىلع اليلد اذه ناك امير ٠٠ تقولا رورعب
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 ٠٠ ديدج نم ةلواحملا ىلا هعفدي اعفاد اذه ناك امير.

 .سأيلا نم برهي ** هسفن نم برهي هناك , هشارف نم ماقو

 ءىث ىأ نع ثحبي ةفرغلا نم جرخو « هنابذاجتي نيذللا لمالاو
 ٠ هنع ىرسيو هيلا سلجي ناسنا ىأ ىأ . هلعقي

 أرقت ريرسلا قوف ةسلاج ىفيفو ٠٠ هيتخأ ةفرغ باب حتفو

 اهيلا:رظنو « اهبايث لدبت اهتآرم مامأ تفقوو 2« تداع ةليبنو
 ١ لاق ١ امس

 بتكملا ةدوأ ىف ىنيلصح ٠٠ ىلاعت بيط ٠٠ ؟ ىتعجر ىتنا
 1 .٠ كزياع انأ ٠٠

 100 متزك بتكلم افرع روح ا ةدراكا ىلطخا ايف ناصإو
 ا رب ا عمجتسي ةوطخ لك ىفو

 0 يتم ا لاعب ا يفت سراب را

 .٠ 7 ها لس ىدح ايكتاطن نيم نأ انام
 هنأ سحأو ٠٠ نابل قفا دل تيضرمت عدلا ءاقشلل ضرعتت ال ىتح

 رخآ صخش نم صلختي نأ ىلا ؛ ةيرجتلا هذه حجنت ىك , جاتحم

 هتاوخأ ىلع ةيبغ ةريغ راغي صخش ٠٠ هسفن لخاد ىف شيعي
 ٠ هاقلتو اباش بحت هتخأ نأ عمسي نأ دح ىلا راغي ٠٠ تانبلا

 ٠١ هاقلتو اياش بحت هتخاأ نأ عمسي نأ لمتحي ال صخش ٠

 ةغراف ديلاقت ةسيبح ةيلقع ٠٠ هلاخ ةيلقعو هيبأ ةيلقع هل صخش

 نأ عيطتسي ىتح صخشلا اذه نم صلختي نال ةجاح ىف وهو ٠٠
 * :ةيلقملا هذه لتقي نأل ةجاج. ىف.“ < هجحأ نيعن

 هلاخ دوعت ىذلا دعقملا سفن ىف سلجو ٠ بتكملا ةفرغ لخدو

 ٠٠ ةلئاعلا دارفا نم ادرف بساحي نأ دارآ املك هيف سلجي نأ

 ان ةليبن هءارو تءاجو

 اهينيع ىفو ٠*٠ ةليوط ةكرعملا دعتست اهناك ةدهن اههجو ىلعو

 ٠٠ اهتياهن  ىتح ةكرعملا ضوخت نأ تررق اهناك ٠ ةتباث تارظن

 ع



 ٠*٠ ؟ هيبآ اي معن : هفاخت ال اهناك تلاقو ٠+ هادحتت اهنأك

3-0-5 

 ها .ىدعقاب ؛ .لاقو + اينثبطي. ةناكأ امسقيع اييلآ نظقو
 تتالتم اهيمدق ىلا رظنت ىهو تسلجو

 ٠* ؟ دومحم عم هيا ىتلمع ٠* ىل ىلوق : هي

 تقتلاو ٠٠ حيرصلا هلاؤسل تتغوب اهناك اهسار هيلا تعفرو

 دقو تلاقو 0 اهسأر تسكنو تداعف ٠٠ ءىداهلا ههجوو هتماستباب

 : اههجو ىلا مفترق اهعب قع تارظق تادب

 اننا

 ++ اةيباح نئليق اما 3 "ةيببل + (ةجاصت لاو ب

 : ءوده ىف دمحأ لاقو

 ٠٠ ؟ اوزوجتت نييوان مكنا نامز نم ىليتلوق شم ىتنا
 ٠*٠ هويأ : ءايح ىف تلاق

 ٠٠ ؟ هيا لصح ٠٠ نيدعيو : اهجردتسي هناك لاق
 : هيلا رظنت نأ نود تلاق

 + لدي قالا قس ةسنلافقلا 5 نويت نيرداق لعب
 هع عاج شودتع ام ةوف# لاك
 سب نيدادف سمخ هدنع هوبأ ٠٠ ريقف ٠٠ ال : تلاق

 : .قآقو 2+ اييلغ. ققتكي ةثاك اهيا دمعا نلقو
 *؟ لغش ىقالي ام دعب اوزوجتت نيدعبو !وبطختت نكمم شمو

 تلبشفا +5 نيكو تربط ايكأ ١» يرق هويام تك اق ١ تناك

 1 ٠١ تيب حئتفذ ردقنو «٠ لغتشي ام ةياغل ىنتسن

 »+ هته ةبيرق هلأ نصار + باجعاب ةكقنا ىلا محا لطنو

." 

 * هنم بيرق اضيأ دومحم نأ سحا لي ٠٠ اهب سحي ناك امم برقأ

 « ةريهش جوزتي نأ ديري اضيأ هنا ٠٠ هتلكشم ىه دومحم ةلكشم نا

 هنا حيحص ٠٠ المع دجي نا لبق اهجوزتي نأ ىلع ئرجي ال هنكلو
 لمع نع ثحبلا نا كلن ةدحاو ةلكشملا نكلو * دومحمك ا!ريقف سيل

 <ت؟



 ةايحلا ىف ناسنالا نايكي قلعتم هنكلو . ىنغلاو رقفلاب اقلعتم سيل
 نأ لبق جوزتي نأ عيطتسي ال وهو ٠+ عمتجملا ىف هتروصب ٠٠

 لاقو ٠٠ ةزوزهم هتروصو « جوزتي نأ عيطتسي ال ٠٠ هتروص ددحتت

 ٠ ْ : مستبي وهو هتخأل
 بحأي ٠٠ لكشملا سفن ىف عقاو ىنا ىفرعت ٠٠ قح كل

 ىقالا ام لبق اهزؤجتا رداق شم امنا «٠ اهزوجتأ زياعو ٠ ةدحاو

 ؟! ٠١ لغش

 ٠2٠ ةشهدلاب ةطلتخم ةحرف اههجو ىلعو اهسأر هيلا تعفرو
 ٠٠ ؟ هيبآ اي ىبنلاو حيحص : تلاقو

 : اكحاض لاق

 ٠٠ بحأ ىنأ ةرظتنم شيتنك ام ٠٠ ؟ هدك ةشهدنم كلامو

 ٠ ؟ بحلا ىلع ريغص ىناركاف
 هيبآ اد فرعت ٠٠ بحلا ىلع ريبك كاركاف تنك ٠* ال : تلاق

 ناسةلع ىل تلفدنا كنا :ةركاف :تنك ٠٠ .ئوق كلم ةفياخ“ تنك ىتا
 ٠٠ 1! ؟ ىنبرضت الاو ١ ىنقناخت

 : امستبم لاق

 نم قثاو ٠٠ كتافرصت نم قثاو ٠١ ةليبن اي ىكيف قثاو انأ
 2« ىتماركو كتمارك ىلع ىظفاحت ىردقتو ٠٠ ةمارك كدنع تنب كنا
 ش ٠ كبرضاو كقناخاح ىكيف ىتقث دقفا اح ام موي امنا

 : اههجو ىلع حرمت ةداعسلاو ةكحاض تلاق
 ٠٠ ىف كتقث دقفتاح ام كرمع ٠٠ شفاخت ام

 : لوئسم لجرك ملكتي وهو لاقو
 الإو , كتسارد ىلمكتاح ٠٠ :؟ تقولد هيا ىلمعت ةيوان ىتناو

 *٠ ؟ اوزوجتتو لغش ىقالي دومحم ام ةياغل ةينتسم ىلضفت اح
 دارفأ نم دحاو مسا قطتي هنأ « دومحم مسا قطني ىهو سحاأو

 : ةليبن تلاقو ٠٠ ةلئاعلا

 قدح



 دومحم دعاسأو « لغتشا ردقأ ناشلع .. جنبيات ملعتاح انأ
 « شانزوجتا امو « ةزاجالا تصلخ اذاو ٠٠ تيبلا فيراصم ىف

 ٠ ةيلكلا عجرا اح
 : لاقو ٠ دمحأ ىنيع ىف باجعالا ةرظن تعستاو

 ٠٠ ؟ ىقعا نم رتيربيات ىملعتت ىدتبت هيوانو
 ٠* ةياجلا ةعمجلا نم: تلاق

 ٠٠ ةسزدملا ىف ىمدقت ادغلا دعب ىلزنت ام ٠٠ ؟ هيل : لاق

 * ةركب نم سورد ىدخات ىدتبتو

 : اهتداعس رصق اهيخأ عم ىنبت اهناك حرف ىف ةليبن تلاقو

 ةقفاوم ٠
 ٠٠ ةسردملا ةياغل كلصوا ٠٠ اوس لزنن ادغلا دعبو : دمحأ لاق

 : سمهو 2 اهنم برتقا مث
 ٠ اهيب كقرعأ ىقباح ٠٠ ةريهش عم داعيم ىدنع لصأ

 ٠٠ ىوق كبجعت اح
 : هيسسمه ىف هدلقت ىهو ةليبن تلاقو

 ١*٠ كيجعي اح نامك دومحمو
 ش : دمحأ لاقو

 ىنبجعي اح مزال ىقبي « ىد ةليوطلا ةدملا لك هيبحتب ماد ام

 +٠ نامك ىقنا هيب ىنيفرع ىقبا ٠٠
 : ىهيلا نم مالا توص عفتراو

 ٠٠ ةليبن اي اللاب ٠٠ !دغلا دمحا اي اللاب

 تسمهو ٠ هتنجو قوف اهاخأ تلبقو تنحناو
 +٠ هيبآ اي ىوق كبحاب انآ

 ٠١ اهيتنجو قوفو اهينيع ىف زفقت ديراغزلاو ٠٠ تجرخو

 اهدجو ٠٠ هتخا ىلع فرعت هنآ سحي وهو , دمحأ اهب قحلو

 ٠٠ هنم ةعئاض تناك نأ دعب

 عاب
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 بلقي ؤهو . .ةبعتم تاوطخ :ىف .ملسلا :باوبلا هللا ديع مع دعص

 بايلا سرج ىلع طغضو: * ٠:.ديزبلا ىعاس هل هملس اباطخ ددي ىف
 لوسك توص ىف هللا .دبع. لاقو ٠ ٠ .ىجرفسلا دمحم هل. :جنخف

 تيحص ةريبكلا تسلا ٠٠ دمحم اي ردخلا حابص

 ىجرفسلا .دمححم لاقو
 ٠*٠ تيحص ٠٠ هويأ ٠٠١ هللا دبع مع اي كحابص دعسي

 : .باطخلا هلواني ىهو هللا دبع لاقو
 ©« ! ٠٠ ىوق هيب حرفت اح ىد ٠** هد باوجلا اهيدا

 لاق مث ٠' هيف :رظنو باطخلا ىجرفسلا دمحم ذخأو
 ىبرعلاب بوتكم. مسالا ٠١ هيب دمحأ ىسل باوج هد

 ٠ ىجنرفالاب ناونعلاو

 تاوبلا هللا دبع ناقو
 ١ ةرووقلا ىمنلق هينإ كل فنعم نش تاو قضاة د
 ياطخي سرق: ةزينك ةيئافكبا ةيدوو تلع دقو عع لاقو

 * رضاح : ىليل

 ':ةليبن ةتفداصو:.:. ثيبلا لخاد ىلا :ئجرفسلا دمحم هجتاو
 / اهمحم' اي نيم : هل تلاقو ٠ مامحلا نم ةجراخ

 هْهنِجَو المت - لازت ال هقمانسو او سهل قاقو ش

 تس نم هنا نهظي ٠٠. هد باوجلا بياج +٠ هللا دبع مع هد ل
 5 لحل
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 زله تفرع هدحاو ةحملا فر « هدي نم باطخلا ةليبن تفطخو

 'اهتوض العاب تحاضو ٠ ىليل اهتخأ طخ
 ٠ ىليمل نم باوج 4 انلخاف < اناهتع
 ٠ اهمآ ةفرش ىلا تعفدناو

 نعيداو + افرح سب ةجرخت اا
 '٠٠اامع ارو

 ىلا .تعلطتو . اهشارف قوف.ةسلاج .ئهو اهقنعب مألا تبشو
 « باطخلا ىلا ةشعترم ادي تدمو « ةفهللا امهّولم نينيعي اهدتنبا

 .: ةحرفلا دزهت ١ توص ئف'.سمهت ىهو
 ٠٠ هدك ىنيرو ٠٠ ةليبن اي ىبنلاو .حيحص,

 هجو ىلا رظنت اهناك هيف ترظنو ؛ اهدي ىف باطخلا تذخاو

 نأ لواحو ٠٠ ةليبن ةحيص عمس .دقو ٠٠ هتقرغ ىف دمحأو
 ٠ باطخلاب هيتخأ ىدحا هيلا لخدت نأ ىلا .رظتني' نأو ادهي

 « هسأ ةفؤرغ ىلا لخدو « هتفرغ نم جرخو ٠٠ عطتسي مل هنكلو
 ::ةتفيل هقحت يفهم عوده ىف اكو

 ٠*٠ ؟ باوج تتعب ىليل
 ٠١٠ هويأ : كحضي اههجوو ىفيف تلاقو.

 : ةليمن تلاقو ٠٠ شعترت اهديو ٠٠0 باطخلا ضفت مألا تادبو
 ٠ امام اي انأ هحتفا ىتاه
 اهزجعي فرتعت اهناكو 2 مالستسا ىف: باطخلا مالا اهتلوانو

 ٠* ”اهتقهل لمح نع

 مالا اتنجوو ٠٠ .اهلجعتت ىفيفو ٠٠ ”باطخلا ةليبن_تحتفو

 فقاو دمحأو ٠*٠ اهينيع وسكت عومدلا نه ةعمال ةقبطو « ناشعترت
 + ةفعزم فاينا هيلا" تاطخلا ليفي نأ نلقي هتك نقرتن

 : ارقت ةليبن تادبيو

 ا



 ده دم ليل 4 نقيق 0 بيكحلا ]ىذا مان يقسطحا»

 ٠* يوطسلا ىلع اهعم لطت ىفيقو , ارقت تدرطتساو

 .اهطوبهو ٠*٠ ةرئاطلا ىف اهتلحر ٠* اهتلحر. نع ثدحتت ىليل نا
 فصتو ٠٠ نيلروب ىلا مث « فينج ىلا اهرفس مث ٠٠ امور ىف

 . ٠١٠ تايباغلاو ٠٠ نايبولاو ٠٠ لابجلا ٠٠ ةليمجلا ةيعيبطلا رظانملا
 -. ءارفقلاو ++ نيتاسفلاو ٠٠ ةيراجتلا لاحملا نع ثدحتتا مث

 تلح ىتلا قدانفلاو *- مهتلباق نيذلا ساسنلاو ٠*٠ نافرابلاو

 0-٠ ٠ قو 6-٠ اهيف

 ! اهسيرعب اهتحرف نع ءىشاال ٠٠ اهجوز ٠٠ ماصع نع ءىش الو

 هينذأ ىف زكرم هيف ام لك +٠ نيتهينتم نينذاب عمتسي دمحأو

 ال هتخأ نكلو ٠+ هتخأ ةداعس ىلع اهب نئمطي ةملك رظتني هنا ٠

 ' . اهي طيحي ام ىلا اهسفن نم برهت اهنا ٠٠ اهسفن نع ثدحتت

 نع مهثدحت ال اهنكلو , هيف شيعت ىذلا راطالا نع مهثدحت اهنا

 ٠١ اًنيش مهنع ىفخت اهنا ٠٠ اهسيرع عم اهتروص ٠٠ ةروصلا

 ٠٠ اهتساعتو اهءاقش الا ىفخت نأ نكمي الو

 روطسلا ىلا تلصوو ٠٠ باطخلا ةءارق ىف ةدزطتسم ةليبنو
 : تأرقو ٠٠ ةريخالا

 ٠ ىئوتشحو ٠+ توم ىنوتشحو ٠٠ ىدحول ىنا ةساح ٠٠
 مكريغ نم .معط شولام هفوشاب ىللا لك ٠٠ ةجاح فوشاب ام لكو

 مكركتفا ٠٠ اياعم ىتاوخاو امام تناك تير اي لوقأو ٠٠ ىسقن
 امام سوبأ توم ٠٠ اهلاحب ةعمج اهيف سوبأ دعقأ ٠١ توم ىسفنو

 ' دمحأ هيبآ ةزيوبت فوشأ ٠٠ ىفيف نم ةقانخ ىف ىسفنو ٠٠ ةشقانمو
 لبلب عم ىماحلا عونلا نم ٠١ هللا دبع مع ىنشحوو ٠١ دمحمو ٠١
 ىبالودو ىتدواو ٠٠ ىبنج ماصع ٠٠ مكلك مكيلع ملسيبو +٠ 8683 «

 ٠٠ ماصع اهجوز هيف تركذ ىذلا ديحولا رطسلا اذه ناكو

 ىلا :مهضعب عيمجلا رظنو ٠٠ باطخلا ةءارق نم ةليبن تهتناو
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 مهنم لك ٠١ ةعئام ةزوزهم ةحاستبا مهنم لك ىتفش ىلعو . ضعب
 ىليل نأب باطخلا نم سحأ مهنم لك ٠٠ دمحأ هب رعشي امب رغشي
 ٠ رخآلا نع هروعش ىفخي نأ لواحد مهنم لكو ٠٠ ةديعس تسيل

 ةليبن تلاقو. ٠٠ مالا ىتنجو ىلع ناتريبك ناتعمد تقلزناو
 : اهتماستباب اهيفخت نأ لواحت ٠ ةعول ىف اهمأ ىلا رظنت ىهو

 ٠ ؟ امام اي ىقي هيا طايعلا موزل
 : دهنتت ىهو مألا تلاقو

 شابتفش ام ىنا ىل ايهتم ٠٠ ىوق ىنتشحو .مكتخا لصأ
 44 تما مهرت اح تاوجلا ىف ناتلاق اهو + ةنَس.ىل ققب

 : ىفيف تلاقو

 هسلو ٠١ سيزاب اوحورياح هسل لود ٠٠ اورفاس اوقحل مه
 ٠٠ موي :رشاتسمخ نيلرب ىف اودعقياح

 رظتو ٠٠ باطخلا هيف ءاج ىذلا فرظلا طقتلاو دمحأ ىنحناو

 هالكا نأ ةةرقي نمو: .نمهاو >5 همنا ارق دك 4 ةتيسوتلا :ةقرو«ىلا
 هيلا ريشت اهنا ٠٠ اهئاقش ةيلوئسم ٠٠ هدحو ةيلوئسملا هلمحت
 6.606 ماهتالا عيصاب

 ٠٠ ريرسلا قوف فرظلا دمحأ ىقلأو

 : : : مألا تلاقو

 ىرتس ابنك اهتلاق ٠٠ ةليبن اي ىدحول هارقأ باوجلا ىتاه
 3 ٠٠ ةليبن اهارقت مل تاملك , روطسلا نيب

 ىلا. داعو *٠ ردصلا قدض وهو 2 ةفرغلا نم دمحا جرخو
 علخو ٠٠ مامحلا ىلا بهذ مث . هجولا ةطوف طقتلاو ٠٠ هتفرغ
 هتخا عم هراكفا لكو ٠٠ اليوط فقو ٠٠ شدلا تحت فقوو هبايث

 ٠٠ هراكفا شدلا ءىفطي ملو

 صيمقلا ىدتراو هتفرغ ىلا بهذو , مامحلا نم جرخو
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 هرالقا لوانتي سلجو ةدئاملا ةفرغ ىلا بهذ مث ٠٠ نولطنبلاو
 ؟ مهلإ اذه لك لمحي اذامل ٠ ٠ ىليل ىف ركفي لازي ال ىهو ٠+ هدحو
 ىتح ٠٠ اًئطاخ هضارتفا ناك امير ؛؟ ةسعت ةيقش اهنأ ضرتفي اذال

 ٠ مايألا عم بلوتي نأ نكمي بحلا نا ٠٠ اهجوز بحت نكت مل ول
 امهتايح تأدب ىل ىتح ٠٠ بحلا ىلا ىهتنت نيجوزلا نيب ةرشعلا نا
 ٠٠ انهبحي اهجوز نأ هتخأ ةداعسل انامض ىفكيو ٠٠ بح الب
 ٠٠ همد لقث مغر ٠٠ حلفأ اميرو ٠٠ اهبح باستكا .ىلع لمعيسو

 هتخأ ةداعس ىلع. اًئيش ىشخي الأب هسفن عنقي نأ دمحآأ لواحو

 هسفن عزتني نأ لواحي ةديف ٠ ٠ .هسفن عانقا .ىف حلفي مل هنكلو. ٠
 هب لصي نمل اهيف هريكفت نا. * ٠ ىليل :هتخأ ىسانتد نأ ٠٠ هراكفأ نه

 ةلكشم ٠٠ ةيسيئرلا هتلكشم ىف ركفي نأ هيلع ىدجأو ٠٠ ءىش ىلا

 ىلا ىدتهي نأ نود . لمع نع ثحبي وهو ةليوط مايأ ذنمو
 دقو ٠ هلمعي نأ ديري ىذلا ءىثلا ىلا ىدتهي نأ نود ٠٠ ءىش
 نا هل لاق ٠٠ نيمات ةكرش ىف لمعي نأ تحدم هقيدص هيلع حرتقا
 لصحي نأ عاطتساو « ماع ذنم نيمات ةكرش ىف لمعي ادب.هل اقيدص

 ةكرشلا هتنيع مث م رهشلا ىف اهينج نيتس ىلا تلصو ةلومع ىلع
 ةلومعلا بناجب ٠ رهشلا ىف اهيذج نيعبرأ بترمب اهي افظوم اريخأ

 راس لخآ .اقددصو ٠٠ .رهشلا ىف هيذنج ةئام ىضاقتي نآلا حعبصاف ٠٠

 ىلع. لضحي .نأ عاطتسإا .مازؤعأ ةثالث لالخ ىفو قيرطلا سفن ىف

 ٠٠ رهشلا ىف هينج ةقامثالث نع لقي ال ىرهش لخد

 -لا تحدم نكلو *“.- نيماتلل ابودنه نوكي نأب دمحأ .عنتقي ملو.:
 هبراقأ عنف نأ عيطتسي وهف -*- .ةلهنس ةمهم اهنا. هل لاق ٠٠ هيلع

 عققد نأ عيطتسيو ٠٠ مهتايح ىلع نيماتلاب  ءايرثأ مهمظعمو
 ةلماجم هل :نوبيجتسيس مهلكو ٠٠ هلاخ ءاقدصأو . ةلئاعلا ءاقدصأ

 ٠ ٠ هل اعيجشتو

 انكي



 امير ٠٠ ةلواحملاب عنتقم ريغ هنأ مغر ٠ برجي نأ دمحأ ررقو
 بودنم بهاوم ٠٠ اهملعي ال هسفن ىف بهاوم نع ةبرجتلا تفشك
 ٍبحرو « ةينطولا نيماتلا ةكرش ريدم لباقو العف بهذو 2 نيماثلا
 ةرازولل اليكو ناك هلاخ نأل هب بحري هنأ سحأو ٠ ٠:ةكرشلا ريدم هي
 ددالو «  ةريزجلا ئدات ىف ىصع هنالو:# + ةزيبك ةلئاع نم هنأل +“
 ٠ نيماتلا طاسقأ عفد نوعيطتسي .نيريثك ءاقدصأو: براقأ هل نأ

 عاونأ ىفو نيماتلا لوصأ ىف ليوط حرش ىلا دمحأ عمتساو
 ملا ةيتنكاو...:همهق اهرشا © نيتمؤللا ةلماعم ةّيفيك :ىفو:+:نيحاثلا
 داكت ال ىناعملا تناك ٠٠ هلقع ىف اًئيش هنم زكري مل ٠٠ هبعوتسي

 + وهتك: قوق تح هيو يلا لمت
 صناوب نم جذامن لمحي ىهو , ةكرشلا ريدم بتكم نم جرخو

 هبتكم جرد ىف جذامنلا ىقلا ىتح هتيب ىلا لصي داك امو ٠٠ نيماتلا
 كش ال ةيرجت اهنا ٠٠ ةبرجتلا ىلع مدقي الآ ررقو ٠٠ اهنفدي هناك
 عيطتسي“ال 0 اطيسو نوكي نا عيطتسي ال هلا <٠ هل ةيتشلاب ةلشاف
 نمي ال هنا مث *٠ ديري الو عيطتسي ال ٠٠ ةكرشل اراسمس نوكي نأ
 نلعو نلاتنلا ةايييح ىلع .نيمانلا ثا ++ .قيباتلا ةقسلفم الثهأ
 ثفاق اذا: 4+ كاك ركل تحاو نيلوز» ةلودلا بجاوب قفا# ميدعاعم
 نياثلا نساسحالا لالعتسا ..» .لذلعتسالا نم ةيرن نيف تاكرشلا هن
 هب نمؤي ال لمعب موقي نأ عيطتسي ال ىهو ٠*٠ لبقتسملا نم فوخلاي

 ++ ساتلا تفوح لالغتشا ىف كرثشي نا عيطتسي ال.“

 دعقم ىف سلجو « ىهبلا ىلا ماقو ٠ راطفالا ةدئام دمحا كرتو
 .عمسيل ىيدارلا حتفو « ةديرجلا كرت مث ٠٠ ةديرجلا ارقد حيرم
 باطخلاب رصانلا ديع لامج توص هنم قلطناف ٠٠ رابخألا ةرشن
 م سمهلأ ءاسم هاقلأ ىذلا

 ةروثلا ءىدابم نع ثدحتي هنا ٠* لامج ىلا عمتسي سلجو
 نكلو ٠ ىملسلا شياعتلا نعو ٠٠ دايحلا نعو ٠٠ مالسلا نع ٠٠

 ممع

 ( ؟ دج ه2 سمشلا ءىفطت ال )



 هنضهنتسي توصلا اذه نأك سحي هنأ ٠٠ هريثي اًئيش لامح توص ىف

 ٠+ ائيش نوكي نأ ىلع ٠٠ جتني نأ ىلع ٠٠ لمعي نأ ىلع هثحي ٠*
 ه0 صافي ١+ ةمولم توصلا اذه نأ نيحت هنأ ++ كلذ نم ككاو
 ٠٠ قيضلاب سحاو ٠*٠ لمع الب سلجي هنآل

 « باتعلاو موللا نم اديزع لمحتي نأ عيطتسي ال هنأ سحأ

 ٠*٠ ضاهنتسالاو

 موللا نم ديزتسي هناك , هسفن بذعي هنأك ٠* عمتسي لظ هنكلو
 + لامج تانلك نيم هراكفأ تفاتو +“

 ٠٠ ؟ لصي نأ رصانلا دبع لامج عاطتسا فيك ىرت
 « اطباض نوكي نأ ديري ناك ٠٠ ديري ام فرعي ناك هنأ دب ال

 هنأ درجمل اطباض حبصي مل ىهف كلذ مغرو ٠ طباضك حجن كلذلو
 نتح + !دودسح ةيبوحلا" ةنلكلا ىلا: :ةعامأ ةيوطلا تاك دقق + :فازا
 قا ءاطتشاو رص ةقكل و دا ةاقحلا ةيلكن قدك ألا قطا
 ايل ديري ام فرعي ناك هنأل رصي

 رصأو ٠٠ .هتدارا قيقحتل لمعف ٠٠ ةروث موقت نأ لامج دارأ مث

 ٠٠ ةليوط تاونس ربصو . ليوط قاش قيرط ىف راسو ٠*
 ** ديري ام فرعي ناك هنأل ربصدو رصي نأ عاطتساو

 ىتح 2 لوصولا تاطحم هسفنل ددحي نأ بجي ناسنالا نا

 ' ٠٠ هيكري ىذلا راطقلا راتخي
 :فرعي ال هنأ هتبيصم نكلو .٠٠ ليوط نمز نم كلذ فرعي وهو

 .ةيلاخلإ ةطعلا يفنل نعي نا تاتسي ال 2 لصت نا دياي نبا

 ٠٠ ويدارلا افطاو ٠ ٠ اهيلا راطقلا بكري ىتح

 ىلع نمي نأ نود « تيبلا نم اعفدنم جرخو ٠ اضفتنم ماقو
 ىق نري لازي ال رصانلا دبع لامج توصو . هيتخأ ىلع وأ همأ
 ٠٠ هجتي نيآ ىلا ددحي نأ نود . ةريفغصلا هترايس داقو ٠٠ ةهينذأ

 6 ؟ هبتكم ىف تحدم ىلع رمي له ٠٠٠ ؟ ىدانلا ىلا بهذي له

 نان



 ةاجف مث ٠٠ عاو ريغ لقعب هترايس دوقي ىهو 2 اليوط حرسو
 ٠.٠0 ؟ ىقيفع ىطسألا ىلا بهذي ال اذامل "٠ رطاخ هسار ىلا زفق

 ٠ ٠ ه» ؟ مودمم

 شرولا ءامسسأ ارقي ذخأو دل نيدياع ىح ىلا هترايس داقو

 «٠ ىفطصم ىفيفع » ةشرو مسا ارق ىتح ٠ كانه ةماقملا :ةريغصلا

 هناك . هنهذ لك عمجتسي ىهو اهنم لزنو ٠٠ هترايمس فقوأو
 ٠٠0 ةريطخ ةبرجت ىلع لبقم ٠٠ مخض عورشم ةسارد ىلع لبقم

 لاقو ٠٠ هركذتي نأ لواحي هناك ٠ ىفيفع ىطسالا هيلا رظنو
 ٠٠ دمحأ انأ ٠٠ ؟ ىطسأ اي ىنركاف شم : مستيي ىهو دمحأ

 ٠.0 ؟ حودمم ىس همحري هللا ىخأ هيب دمحأ ب

 | ٠ : نيزح توص ىف دمحأ لاقو

 , شم ووثوملا ىف ةطبخ اهيف ىتعاتب ةيبرعلا لصأ هويأ
 ٠٠ اهيلع فشكت كل ىجآ تلق ؟ ٠٠ نينم ةياج فراع

 ىلا ٠٠ ةريغصلا ةشرولا لخاد ىلا ةرظن دمحا ىقلأو
 ٠٠ ةرثانتملا ةريثكلا تاودالا ىلاو ٠٠ تيزلا عقيب ةخطلملا ناردجلا
 اهري مل ايند ىلا رظني هنأ سحأو ٠٠ تارايسلا تاروتوم عطق ىلاو
 هكرتي ملو ٠ حودمم اهيف شيعي نأ دارا ىتلا ايندلا ٠٠ ليق نم
 ' هنكلو ٠*٠ ةشرولا لخاد ىف هسفن روصتي نأ لواحو ٠٠ اهيف شدعي
 ديدحلا عطق نيب هقيرط فرعي نل ٠٠ اهيف هوتيسف لخد يل هنأ سحأ
 ٠٠ ٠ ٠ ةرثانتملا

 روتوملا قوف ىنحناو « ةرايسلا ءاطغ ىفيفع ىطسألا فشكو

 ٠٠ هيسفن ىفيفع ىطسالا مهفي نأ عيطتسي هنا ٠٠ هيلا رظني دمحأو

 ؟عد



 هنكلو هتيصخش ةساردو هتيلقع مهف ةلواحم ىف ةعتم دجي هنا
 .٠ هلمع ىف هكراشي نأ عيطتسي ال

 : لاقو « روتوملا قوف نم هسأر ىفيفع ىطسألا عفرو
 يشل زيا تافوجدملا "سي © هيب دمها اي ةجاحإ الواد

 ٠ ةيبرعلا ىلع كوربم ٠*٠
 كيف كرايم ها. دحلا لاقو
 2, ةعاس عير رظتنت كتدايس ** اهبيست هيا ىلع : ىفيفع لاقو

 + ”ةظمس ةنالقش يدر“ كل اهيسلخأ انآَو
 فقاو دمحأو ٠٠ ةرايسلا روتوم ىف لمعي ىفيفع ىطسألا ًادبو

 : ددرت ىف هل لاق مث ٠ هيلا رظني

 ٠٠ ؟ ىفيفع ىطسأ اي هسل الاو ةطرخملا تيرتشاو
 دمحأ ىلا رظنو ٠ روتوملا لخاد نم هسفن ىفيفع ىطسالا عزنو

 ش : نيزح توص ىف لاقو ٠ رشآت ىف
 ام انأو حودمم همحري هللا موي نم ٠٠ هيب دمحأ اي للاو ال

 ٠ ناسنا حيحص ناك ٠٠ مالس اي ٠٠ هد عوضوملا ىف شركفاب
 لمع ناك ٠٠ شاع حودمم ىس ناك ىل هيب دمحأ اي كلاب ٠٠ عدج
 هللا ٠١ مالس اي ٠٠ هلك رطقلا ىف عناصملا كلم ىقب ناك ٠١ بجعلا
 ' 1 يب

 ٠ همحري هللا : ضيفخ توص ىف لاقو , دمحأ دهتنو
 :."قفيفع قطسألا لاو
 ةنارقلا علاظ تقارن ني نكشم“ »هيب همحا اي ل لوقا الاب

 هل ارقاو «٠ هروزا ىسفن ةقيقحلا ىلصأ ٠٠ موي كاعم ىندخات
 ٠٠ ةحتاقلا

 :' ةنيزح ةماستبا هيتفش ىلعو دمحأ لاقو
 ٠٠ اوس علطنو ىضاف نوكت تنا ىتما فوش

 : ىفيفع ىطسألا لاقو
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 , ةعمجلا موي علاظ تدك ول وها + هيب اطحأ اي ةضاسنإ كلك
 ٠٠ اوس علطن

 موي «,. ةشرولا ىف انه كيلع توفأ ٠٠ هللا نذاي : دمحأ لاقو

 ٠٠ ةرشع ةعاسلا ةعمجلا
 ْ ٠*٠ بجو : ىفيفع لاقو
 رظني مث . انيح هيلا رظني' دمحأو ٠٠ روتوملا قوف ىنحني داعو

 + لاك رك < + هيلا للظني نوعي مك“ » ةشرولا لخاد ىلا
 ٠٠ ىطسا اي حيحصي حودمم حور ىضرت ىللا ةجاحلا امنا

 ٠٠ ىوق هد عورشملل سمحتم ناك هد ٠٠ ةطرخملا بيجت كنا

 ٠٠ دمحأ ىس اي انردقي انبر : لاقو هسار ىفيفع ىطسألا عفرو
 : هلمع نم ىهتنا هنأك لاق مث ٠٠ روتوملا ىف لمعي داعو

 ٠* هيب دمحأ اي روتوملا رودت حمست ه
 ٠٠ هتمالس نم ىفقيفع ىطسألا دكأتو ٠٠ روتوملا دمحأ رادأو

 ٠٠ ؟ ىطسا اي ماك نياغ : دمحأ لاقو

 ٠٠ ! دمحأ ىس اي ىجيت ىدو : ىفيفع لاقو
 ٠٠ ىنحيرت ناشلع ٠٠ ىطسأ اي شهلعم : دمحأ لاقو

 ش : ىفيفع لاقو
 ام تنا ٠٠ هينعي كمدخأ انأ هد ٠٠ ةريبك ةجاحل اهيلخ

 ٠٠0 ٠ ؟ هيأ دأآ تناك حودمم ىس ةزعم شفرعت

 دعب دمحأ هكرتو ٠٠ ارجأ لواذتي الآ ىلع ىفيفع ىطسألا رصأو
 رعشي ىهو هترايس داقو ٠٠ ةعمجلا موي ءاقللا ىلع هعم دعاوت نا
 ادبآ عيطتسي نمل هنأ رعشيو ٠*٠ سماألاب تام حودمم نأك ٠٠ ىسألاب

 ٠ ةشرو بحاص نوكي نأ عيطتسي ال ٠٠ حودم ناكم لغشي نأ
 ٠٠ ىفيفع .ىطسألا بحأ هنكلو ٠٠ ةشرو ىف ةمهاسملاب متهي نأ الو
 ٌْ ْ : 0 نم ةعطق هناك هنم ابيرق هب رعش ٠٠ هتطاسيو هتبيطب رعش

 بو



 ٠٠ ؟ بهذي نيأآ
 ! غارفلاب ساسحالا ةلكشم هتدواعو

 دقل . ةرهاقلا ىق تسيل ةريهش نكلو ؟ ةريهش ءاقلل بهذي له

 ىتحو ٠* مويلا ءاسم دوعتسو « اهدلاو عم ةيزعلا ىلا سمأ تبهذ
 لع هل: نوكي الا ةينفتل ىكروتال وهك  ةرهاقلا نفا ةرييبك تناك وك
 ةيضعمتل ةادآ درجم نوكت نأ اهل ىضري الو ٠* ةريهش ةقحالم الا

 ٠٠ اهب هطبريو ةريهش نع هلغشي المع ديري هنا ٠٠ غارفلا تاقوأ
 , ةهافتلاب ساسحا هيلع ىغطو ٠+ ديري ٠* ديري ٠٠ لمعي نأ ديري
 هين نه ظادكل << اقف نا ++ طفلا ناسا ةيعسح
 هتيب الا اهنم ىري ال ايند ٠٠ ةقدض ايند اهنا ٠٠ اهلك ايندلا نمو
 سانلا ءالؤه لك بهذي نيأ ىري ال مث ٠ - هسفنو « ةريزجلا ىدانو
 قيريطلا فرعي ال ىرخأ ايند ىلا نولقتني مهناك ٠* نولمعي نيذلا
 ٠٠ اهياب فرعي الو . اهيلا

 ىف سلجو -٠ هتيب ىلا داع ٠٠ فده الب هترايس دوقي ذخأو
 نينيعب اهيف رظني ذخأو . اهتاحفص حتف ةلجم طقتلاو , ىهبلا
 : 'هتلابق دعقم ىف سلجت ىهو تلاقو ةليبن تءاجو ٠٠ نيتلولم

 ناشلع رتيربيات ىل ىرتشتاح امام ٠+ هيبآ أي شتقرع ام
 ٠٠ تيبلا ىق اهيلع نرمت#

 ةريبك ةفاتستبا مسكياوا# هيو مانأ قمم ةليلا محا عازأو
 توا دخلا يعم ايكو تحد

 2 عماتي الاقل نا تك نقنت نابع :ناشلقو ع
 ؟ تالاقم بتكت اح تنا : ةشهد ىق ةليبت تلاقو
 ٠٠ لواح اه : ةقث ىف امستبم لاقو

 : ةكحاض تلات

 هده و نيفيا شئادت عودنا ضف ب نمطا لاح لك ىلع

 اذاو ٠٠ ةريتركس .لغتشاح اهدعبو ٠-٠ رصم ىف ةنكاملا ىلع بتكت

 م



 | 1! مدقم عقدت سب ٠*٠ عنام شيدنع اه كل ةريتركس ىنزياع تنك

 هنأك هتخأ ىلا هتكحض لالخ نه رظني وهو دمحأ كحضو

 . اهيلع لهسلا نم ٠* ةريتركس نوكت نأ عيطتست اهنا ٠٠ اهدسحي
 دارأ ول اضيأ ىهو ٠* المع دجت نأ ٠٠ ةريتركس ةفيظو دجت نأ

 * اريتركس نوكي نأ ديري ال هنكلو ٠٠ عاطتسال اريتركس نوكي نأ 0
 هتيصخش هيف ضرفي المع ٠٠ هسفن نم عبني المع لمعي نأ ديري
 و هه نعل اه يف'اام فرقت ةهتكلو. ازيك ةليعع ةيتوز

 ؟ هيا دومحم رابخآو :”هيتفش نيب لازت ال هتكحضو لاقو
 ْ : ةكحاض تلاق

 دحاي ام لديو ++ امنيسلا ىف لقتشي حار شم ٠٠ تكسا
 ٠* ىدلي ةوهق ىف نوسرج ٠٠ سرابموك رود دخأ 2« لطب رود
 ٠٠ هينج ةتالت مهيف بسك ٠ مايا تالت لغتشاو

 ابئاغ ناك ابيرغ املاع فشتكا هناك ةشهد دمحأ ابجاح عفتراو

 ؟ لوط ىلع امنيسلا ىف لغتشي ىوانو : لاقو . هنع
 ٠+ ةعاذالا ىف نيعتي ام ةياغل ٠-٠ ال : تلاق

 رذحلاب هحاتجي اساسحا مواقي هسفن دجوو ٠٠ دمحا تكسو
 2 دومحم نم رافي هنكلو ٠٠ ارذح نكي مل امير ٠٠ دومحم نم

 ىلع هنم راغي ** ةريغلا سيلو رذحلا هنأب هسفن عنقي نأ لواحيو
 مل هنا ٠٠ هتخأ ىلع هنم فاخي هنأب هسفن عنقد نأ لواحيو .2 هتخأ

 ةصق هل ىورت نأ ىلع هتخأ عجش امدنع قدصلا لك اقداص نكي

 ظ ٠0 اهبح
 ٠٠ هيبأ ةيلقع لمحي ىذلا صخشلا ٠٠ رخآلا صخشلا نا

 ةيلقعلا ءارو عاقدنالا نم هرذحيو ٠ هردص ىف شيعي لازي ال
 اذه مواقي لازي ال وهو ٠+ بحلاب فرتعت ىتلا ةيلقعلا ٠٠ ةديدجلا
 ش ٠٠ رخآلا صخشلا

 ؟ ٠8 هيبآ اي نيف كتالاقم رشنتاحو : هتوكس عطقت ةليبن تلاقو

 ؟ع5ق



 داب نشل ا وبل لانها لاق

 ه٠ ؟ ائه

 + فمورش هل ةليش كلاق
 ٠ ؟ نيف ةحيار كل شتلاق ام : دمحأ لاقو

 الو نيف ةحيار لوقت ام اهرمع ىفيف : ةمستبم ةليبن تلاقو
 ٠٠ ةعماجلا تحار اهيقالت امنا ٠٠ نينم ةياج

 1 : دمحأ لاقو

 ةهثتكاس اهفياش ٠٠ ىنايجاع يشم لود نيمويلا ىفيف
 ٠ انارو نم ةجاح لمعتب نوكت ام ىز « ةناحرسو

 : هنئمطت ةليبن تقاقو

 ٠٠ ٠ هردك اهرمع لوط ىه ٠٠ ىقيف ىلع شفاخت ام

 رعشي ىذلا غارقلا هب ددبي ٠٠ هتخأ عم ثيدحلا بذاجتي لظو
 رفوي ىتح دومحم ةيحان ثيدحلاب هجتي نأ لواحي مل هنكلو ٠٠ هب
 © 'ةنضفنلا هكراما العا .ةينقت ىلع

 امستمم لاقو ٠ اهيلا هينيع دمحأ عقرو ٠ ىفيف تداع نأ ىلا

 ٠* ؟ نيف ىتنك : هتماستياب اهجردتسي هنأك

 0 باجل لححلا ةكرعل بهاتت اهناك ةدح ىف تلاق

 7 : ةريغص ةكحض كحضي وهو دمحأ لاقو

 ؟ هيا الاو ٠٠ ةزاجأ هيف شم ٠*٠ تقولد ةحتاف ةعماجلا ىه

 اوهوريت مهلك ةدتاسألا اما < ةزاجا هيف ىونأ»:- يفيق تلاكو
 .6 ةحوتفم لماعملاو 6. ةيلكلا

 ٠*٠ بيط : هيفتك زهي ىهو دمحأ لاقو
 ىنقدصم شم : ىفيف تلاقو

 ٠ سبو ىقناختت ةزياع الاو ٠٠ قدصم ىتس اد : دمحأ لاقو
 ++ ”كيمفت ةقدصم شع نللا: تكا" كنا نهلظن

 صل



 . ىفيف توص عفتراو
 تدل ا عنا ردم نكي انج 1 دن دصقا ب
 زياعو ناعج ىنا ىدصق : هدعقم ىلع نم موقي وهو دمحأ لاقو

 ٠*٠ ةسل الاو زهج لكألا ةليبن اي ىفوش ٠ لكآ
 نم الو ** ىنم شيلعزت ام : الئاق ىفيف نذأ ىلع لام مث

 ٠ ماعطلا ةدئام ىلا هجتاو هبيجت نأ لبق ةعرسب اهكرت مث ٠٠ كسفن
 نا نافلع < ةنفانس قالا و عا وكلا قلع ةلئاحلا" هددتعاو

 ٠ رخآو نيح نيب ىفيف

 اههجوو ةطشن ةليبتو ٠٠ اهقبط نع اهينيع عفرت ال ىفيفو
 تاملكو ٠٠ هشفن عم ثيدح ىف دمحأو ٠*٠ ةداعسلاب حضي مستبم

 ٠ ةلدابتم ةليلق
 +” ممارو اهم تدان »1 اعلا ون نقلا" نأ دعب: دكا ماقو
 كرف الع هللا ءاعتسلا للا لوقتمو + :نوقملا تركك كلاحب

 000 ٠٠ كملكي زداعو ٠٠ انيلع
 ٠٠ رضاح .: دمحأ لاقو '

 لواحو هملقب كسمأو ٠٠ هبتكم ىلا سلجو ٠٠ هتفرغ لخدو
 هتلواحم ىف رمتسي مل هنكلو ٠٠ طيطختلا ةيمهأ نع الاقم.بتكي نأ

 ٠ ةأجف ملقلا ىقلأ ٠٠ هترايس بكرو تيبلا نم جرخ مث ٠
 ٠ ةثلاثلا ةعاسلا ةلفح ٠٠ امنيسلا ىلا بهذي نأ ررقو
 1+ ءاسم ةتماثلا ةعاسلا» نف لاخلا :ءاجو
 : لوقي ىهو بتكملا ةفرغ ىلا هجتا مث « ةلئاعلا دارفأ ايحو

 ٠٠ نيتملك ملكتن دمحأ اد لاعت

 نا لمح هيغبكو

 هيقاس قوف هشرك حاراو , ضيرعلا دعقملا ىلع لاخلا سلجو
 ٠٠ هيلع فرعتي هناك ههجو ىف رظني وهو هتلايق دمحا سلجو ٠٠

 ٠+ ميدقلا هذوفن رهظميو «٠ هتهباب ظفتحي نأ لواحي لازي ال هلاخ نا

 نأ



 ةفيعض ةرسكنم تارظن هينيع ىف نكلو ٠٠ ةرازولا ليكو ذوفن
 عدخي نأ لواحي هنأك هتهبأ رهاظم ىف ىلاغي وهو ٠٠ هحضفت
 ٠ سانلا ءاثر راثأ , رهاظملا هذه ىف ىلاغ املك هنكلو .٠٠ سانلا
 , عماللا هرعشو « هقنع طابر +٠ لوألا نم رثكأ هتقانأب ىنتعي ىهو
 ىف موي لك هيرجي ىذلا كيلدتلاو ٠ هشرك قوف ةيبهذلا ةلسلسلاو
 ودبي ىهف كلذ مغرو ٠٠ رارمحالا نولب غبطصيو عملي ىتح ههجو
 ٠٠ هينيع تحت ءادوسلا تالاهلا ٠٠ روهش ةعضب ذنم هنم انس ربكأ
 هيتفش لده دق + شاغملا ىلا ليحا ذنم هنمدا ىذلا ىكسولاو
 «و هينفجو

 ٠ لغش تيقل *٠ هيه : ةراجيس هسفنل لعشي وهو لاخلا لاقو
 + 'ىلاخت اه هشلا : نوتقي .دذمحا لاقو
 :- كلفكس نف لحنا ةناع سم“ انا امسيع لاغلا» لاق.

 موي ىف 2« كدعاسأ بحت ام موي امنا ٠٠ زياع تنا ام ىز كبيساح
 ٠ ةفيظو كليقال اح دحاو

 ++ فراغ انا 25 نلاخا اي نكشتن : محل لاقو
 : لاق مث ٠ هتراجيس نم اسفن اهيف دش ةرتف لاخلا تكسو
 ٠٠ ىردب حبصلا ىلع تاف ديسلا دبع نيمأ ناتسألا ةدراهنلا

 ٠ ىفيف ىلع هتبوطخ نلعي نأ بلطو « ريرسلا نم شتمق ام هسل تنك
 ناحرس رس فشتكا دقل “٠ ةريبك ةماستبا دمحأ مستباو

 ذاتسالا ءاقلل جرخت تناك اهنأ دب ال ٠ * تيبلا نم اهجورخو ٠ ىفيف
 انا سب : لاقو تانيلا تافرصت نم ابجعتي هناك هسأر زهو ٠٠ نيمأ

 ٠٠ ٠ ةبوطخلا متت ةزياع شم ىفيف نا مهاف تنك
 ىنات اوقفتا مهنا رهظي : لاقو «٠ ةريبك ةكحض لاخلا كحضو

 موي هل تددح « هيلع ءانيو ٠٠ نيمأ ذاتسالا نم هتمهف ىللا هد ٠٠

 ٠٠ ليدلا اوسيلي ناشلع , ىئاجلا سيمخلا
 ٠ عنام شيدنع ام انأ « ةقفاوم ىفيف تناك اذا هللاو : دمحأ لاقو

 هن



 : هتخأ نبا ءاضر باستكا لؤاحي هناك لاخلا لاقو
 ىنعجش ىللا هدو *' ٠ لوألا نم قفاوم تنك كنا فراع اذا افاد

 ٠٠ كملكأ ام لبق داعيملا ددحأ ىنا
 نع هيتفش نيب لازت ال ةماستبالاو دمحأ تكسو

 : هئاذح طابر طبرب اهيف لغاشت ةليوط ةرتف دعب لاخلا لاقو
 < مالسلا دبع كمع ىف كيأر هيا تنا ف ىنات عوضوم هيفو

 7 هل ىثعم ال لاؤسب ءىجوف هناك هلاخ هجو ىف دمحأ رظنو

 ٠0. ؟ ةيحان ىأ نم : لاقو < هفده ىردي الو

 اميادو , ىوق كزعيب هنا فراع تنا ٠٠ ناسناك هيف كيأر
 ش ند“ انك تاعه ليتك ةاشلع ىنملكو + ةديدج ةكرش لمعي ىوانو» ٠ كتاوخاو تنا كنع لأسي

٠ 

 كترضح بحاص هيب مالسلا دبع هللاو : لامها ىق دمحأ لاقو
 ش ش ٠٠ ىنم رتكأ هقرعت ردقنو
 : ددرتلل ةصرف هسفنل كرتي نأ ديري ال هناك ةعرسب لاخلا لاقو

 ؟ايروجتي ام كدلاو موجرملا لبق كندلاو بطاخ تاع هنا فرعت
 ! ٠٠0 شفرعا ام ٠٠ ال : لاقو ةشهد ىف هينيع دمحأ عفرو
 هنأ اندقتعاو ٠٠ رفاسو . اهبطاخ ناك ٠٠ لامأ : لاخلا لاقو

 ىف شلصو اه سب ٠ كانه نم باوج تعي هيراتأو 5 عجار شم

 ريغ نم اهموي نم دعق ؛ تزوجتا كتدلاو ىقل عجر املو ٠٠ هداعيم
 امنا ٠٠ اهنم زوجتي هنا ىنمتت رصم ىف ةليع ىقرأ تناكو راوج ا

 ٠٠ اديآ شيضر ام ىه
 ٠ ههجو ألمي قيضلاو .« دمحأ تكسو.

 6 هآب كيأر هيأ الئاق لاخلا :ندرطتساو

 64 566 ىلاخ اي هيا ىف ىيأر : هقيض دتشا دقو دمحأ لاقو

 : هددرت ىف غلابي وهو لاخلا لاقو



 هل ىقب هنا ىديس اي لصح ىللا لصأ ٠٠ مالسلا دبع ىق

 ةسمخ نم ٠* اهموي نم هسل ٠٠ كتدلاو زوجتي هنا ىنم بلطيب ةدم

 ٠ اهزوجتي ممصم وهو ٠+ رتكأو ةنس نيرشعو
 ٠*٠ ةلعتفم ةكحض لاخلا كحضو

 ٠. هنيهي هلاخ ٠*٠ نيهأ هنأ سحا “٠ دمحا هجو نقتحاو
 هنكلو ٠٠ هباصعأ ىف ىرست ةشعرو ٠*٠ هردص ىف قزمتي ءىشو

 نأ لواحي ٠٠ هسفن كلامتيل .اريبك ادوهجم لدبي ٠٠ هسفن كلامتي
 ىهو هتدلاو روص ٠٠ هتليخم ىف رمت ةريثك روصو ٠*٠ اًنداه ودبي
 نييزتب امامتها ٠٠ مالسلا دبع مهراز املك ىداع ريغ امامتها ىدبت
 ٠٠ اهسفن نييزتو تيبلا

 ام ضعب ظحال امدنع 2 هيتفش قوف نم لاخلا ةكحض تطقسو

 :. قطنملاب همالك غبصي نأ لواحي وهو ءوده ىف لاقو دمحأ هيناعد
 ىسفن انأ ٠*٠ هد عوضوملا ىف كحتافأ ددرتم تنك انأ ةقيقحلا

 2 عوضوملا ىف ىنحتافي هنأ مالسلا ديعل حمسأ ىنأ ىف ددرتم تنك

 تزوجتا ىليل كتخأ نا تيقل نكل ٠٠ هتين فراع تنك ىنا عم

 رفاستاحو « ةياجلا ةعمجلا بطختتاح ىفيف ىدآو ٠٠ تيبلا تباسو
 جاتحم شتقب امو تربك تناو ٠ * زوجتت ةليبن هركبو ٠٠ نامك ىه
 ريغ نم ٠٠ دح ريغ نم ٠٠ اهدحول اهوبيستاح مكلك ٠٠ كتدلاول

 اهتايحب تحض ٠٠ مكناشلع ريتك تبعت اهنا فراع تناو ٠٠ لجار
 ٠ اهسفن فوشت هدك دعب اهقح نم ىقبي ٠٠ مكيبرت ناشلع اهلك
 ٠٠ ايندلاب عتمتت اهنا اهقح نم ىتبي

 ىلا رظن ٠٠ هردص ىلع طقاس هسارو عمتسي سلاج دمحأو
 ! ٠١ دمحأ اي ملكتت ام : هثحي لاخلا لاقو ٠٠ ضرالا

 ةشعرلاو ٠ انقتحم لازي ال ههجوو 2٠+ هسار دمحأ عفرو
 : اركاس لاقويم + هنانضعا وق يسع

 + ةاوملا لذ ةيوق ناجم رك نعي نهد
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 1 يبانصتو همس نيك انهما هلاك ننامي هناك ايلاق
 : هسفن نع عفادي هناك لاخلا قلطناو
 ةنس نيعبرأو ةسمخ شتلمك ام هد ٠+ ىخآ أي هيأ تربك

 ةريغصلا ىتخأ ٠ ةليع هسل ىد ٠٠ ىل ةيسنلاب تربك نوكت نكمي
 ”بابشلا مه ٠* ةريبك اهنا ضرفاو ٠٠ ةنس رشانتا اهنييو ىنيب ٠

 ىف نيشياع نامك رابكلا ٠٠ مهدحول مهقح نم ايندلا نا نيركاف

 اوبحي مهقح نم ٠٠ اهيب اوعتمتي مهقح نمو ٠٠ دمحأ اي ايذدلا
 ٠ هيا لود رابكلا نيمهاف متنا ٠٠ اوكحضيو ٠٠ اوزوجتيو
 ٠٠ شوسحيب ام ٠٠ تاومأ

 : خارصلاب مهي هناك ادتحم دمحأ لاقو

 اهل ىجييبو « زوجتتب ىتدلاو روصتأ شردقا ام انأ هللاو '
 :ةزوجتم اهروصتأ شردقأ ام + ةليبنو ىفيفو ىليل ىز باطخ
 شردقأ ام شينلاست امو ٠* شردقأ ام ٠٠ شردقأ ام ١ ٠ بيرغ لجار
 ٠٠ مالسلاو شردقا ام ىهآ ٠٠ هيل

 ظ يعش ةيابمعا مع نحو ناكلا كاف:
 مكحت ردقتو تقولد تربك تنا ٠*٠ ىنانأ  شاقبتم دمحأ اي

 مكناشلع هتلمع ىللا ةيافك ٠ * كتدلاو ىلع ىساق شاقبت ام ٠٠ كلقع
 نجار هد ٠١ ريغص باش شم اهزوجتياح ىللا نا شاسنتمو ٠٠

 ٠١٠ اهنم ربكأ مرتحم

 . : شعتري وهو لاقو 2« اضفتنم دمحأ ماقو
 , نوجتت ةزياع امام تناك اذاو ٠٠ ىيأر لوقأ شردقا ام انأ

 ىتاوخا ىار دخات اهيلخ ٠٠ ىيار دخات ام نيغ نم زوجتت لضفتن
 ٠0 ىيز نيينانأ شونوكي ام نكمي ٠٠

 +: ةىرعلا نم توحي نأ مهو
 كتاوشخال ةريس بيجت ىعوأ 1 دمحأ : لاخلا هءارو حاصو

 ةريس بيجت ىعوا , هدك نه مهالاو ٠٠ لوألا تنا تقفاو !ذا الا

 امى



 ٠ هد عوضوملا ىف كتملك ىنا شفرعت ام كتدلاو ٠٠ كتدلاول
 تيبح انأ ٠٠ اهزوجتي هنا ىنم بلط مالسلا دبع نأ شفرهدت امو

 تنك ةحارصبو ٠٠ كيأر دخآ ينا 2, 'عوضوملا ىف اهحتاف ام لبق

 ٠٠ هدك' نم لقعأ كنا مهاق

 2« فرصنيل كرحت مث . ةهرب ءابغ ىف هلاخ ىلا رظني دمحأ لظو
 : ةرمآ ةجهل ىف هلاخ هيف حاصف

 ٠٠ كتدلاول ةريبس بيجتاح شم كنا ىندعوأ

 ٠كدعوأ ٠٠ بيط : ةيهاركو طخس ىف هلاخ ىلا رظني ىهو لاقو
 ٠ ةفرغلا جراخ عفدناو
 اهنع ههجوب حاشاف 2 هتفرغ ىلا هجتم وهو هتدلاوب مدطصاو

 ٠٠ اهيلع هانيع عقت نأ ديري ال ٠٠

 : عايترا ىف تلاقو . هفتك مالا تسنو

 ؟ كلاخ عم تقناختا تنا ٠٠ دمحأ اي كلام
 * ال : اهيلا رظني ال وهو لاقو فنع ىف اهدي نم هعارذ بذجو
 ٠٠ هءارو بابلا قفصو « هتقرغ لخد مث

 ىف اهينيع بشنت ىهو هيف تحاصو « اهيخآ ىلا مالا تلورهو
 ': ديحولا اهدلو ٠٠ اهدلو ءاذياب همهتت اهناك ههجو

 ٠ ؟ هيا ىف دمحأ تملك تنا
 ٠ لغتشي مزال هنا هل لوقاب تنك ٠٠ ةجاح الو

 ٠٠ هقئاختب تنك تنا : ماهتالا ةجهل ىف مالا تلاقو

 : باتع ىف اهيلا رظني وهو لاخلا لاقو
 ٠٠ لغتشي زياع شم هلصأ ٠٠ هويأ

 | : ءاكبلاب مهت اهنأاك ةحئاص مالا تلاقو
 ا ل 0

 هانلمع ىللا ةيافك ٠٠ هنوئش ىف شلخدتت ام ٠٠ صلاخ شلغتشي
1 0 0 

 نسما



 : لاق مث ةعبوزلا بنجتي هناك ةهرب لاخلا تكسو

 2 يك يلمع يووطت» كاب تابانع اح نسا ن1 يفاك د
 ٠0 ةنخاس ةفيثك ةرخبأ ٠٠ هتفرغ ىف ىقبي نأ دمحأ قطي ملو

 ٠٠ هسار ًالمتو ٠٠ هينذأ ًالمتو ٠٠ هينيع ألمتو هردص نم دعاصتت

 20 هلقع قرحت ران هسأر ىف ٠ نينط هينذأ ىف ٠٠ مويغ هينيع ىف
 نأ عيطتسي ال ٠٠ ركفي نأ عيطتسي ال هنأ ٠٠ لقع هيف دعي مل
 ةدخاص ةجاتهم ةفطاع الا هيف سيل + ٠ هقطنمو هلاخ ثيدح ديعتسي

 عيطتساأ دعأ مل *٠ عيطتسأ دعأ مل ىنا *٠ بر اي ٠٠ ةرمهده ٠*
 ٠ ىمأ ىتح ٠*٠ ! :ىمأ ىتح ٠٠ !

 لعتشملا خوراصلاك اعفدنم هتفرغ نم جرخو
 ٠ + تيبلا اذه نف ىقند نأ هيري:الا هللا
 هلثم ٠٠ همأ ىتح راهني هلوح ام لك ىري ىتح ىقبي نأ ديري ال

 ٠ هتايح ىف ناك. ام ىمسأو قرأ ٠٠ ىلعألا
 ؛ ٠١ كسي نأ.ديري ! ** ىسني نأ ديري ! *٠ برهي نأ ديرد

 ! ٠٠ رمخلا نه اريثك برشي
 ىفو ههجو ىلا رظنت ىهو همأ هب تقلعتو « ىهبلا ىلا جرخو

 هجو ىلع هتأر ام سفن : ههجو ىف ىرت اهنا ٠٠ خارص اهينيع
 ٠٠ دعي ملو جرخ موي حوددد

 62 :نعجا ان نيف : ميار < تحروعو
 ٠٠ طئاحلاب اهرهظ مدطصاف , ةوسق ىف هقيرط نم اهحازأو

 ٠٠ دمحا ٠٠ دمحأ : لولوت ىهو هفلخ ترجو ملألا ةخرص تمتكو
 ٠٠ دمحأ : حيصت لازت ال ىهو ملسلا ىلع هب قحلتل تجرخو

 المي ىذلا نينطلا لالخ نم هيلا لصي داكي ال اهخارصو ٠٠ دمحأ
 ٠٠ اهئاكب توص الو ٠٠ هينذأ

 انو
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 نم رعابصتت لازت ال ةنخاسلا ةرخبألاو 2« هترايس دمحأ داقو

  هئأ ٠١ هسأر المتو ٠٠ هينذا المتو .. هيميع ألمتو هردص
 ساسسحا ٠٠ فينع بخاص ساسحا هلك ٠+ ركقي نأ عيطتسي ال

 نأك ٠٠ هبلق ىف حرج نم فزنت هتمارك ناك ٠٠ ةناهملاب ٠٠ لذلاب
 ! * همأ ىتح 2 هبلستل ٠ هقوقح لك هبلستل تدتما ةثولم ةعشب ادي

 بابلا طبخو © اهنم لزنو ٠ سابال » لحم مامأ ةرايسلا فقوأو
 هناك ةعيرس تاوطخ ىف ىخدو “٠ هملدحي نأ لواخي هناد هءارو
 لتقيل وأ « ادحأ لتقيل هقيرط ىف هناك دقعد رهفكم ههجوو 2 ىرجي
 نيترئاثلا هينيع لاجأو ٠٠ « رابلا » ىلا ةرشابم هجتاو ٠ هسفن
 دعاقم نم لاع دعقم ىلع اسلاج ورمع هقيدص ىاأرو ٠٠ هلوح

 تاجاوخلا فاصنأ نم ةلشلا ةدقبو ٠٠ نيمرج هبناجيو ٠٠ رابلا
 ءىش مهيف ريغتي مل ٠٠ مهاري نأ دوعت امك نوسلاج مهلك ٠٠

 ناك ٠٠ مهب رمت ال مايألا ناك ٠٠ تاظحل ىوس مهنع بغي مل هنآك

 * نوريغتي الو 2 ريغتت الف , مهدنع فقت ايندلا

 هنأك زفحتلا فقوم ذختاف ٠٠ ههجو رارهفكا حملو « ورمع هحملو
 ىنيع ىلا رعذلا تارظن تعفتراو ٠٠ هبرضيل ءاج دق دمحأ نأ دقتمما
 , ةيلاعلا مهدعاقم قوف نم تاجاوخلا فاصنأ لزنو ٠٠ نيهرج

 ٠٠ مهرصاوخ ىف مهيديأو ٠٠ دمحأ ىلا مههوجوب نيهجتم ارفقوو
 فوخو ددرت امهبوشي دحتو بهآت مهنويع ىفو

 ورمع بناجب اناكم هسفنل حسفأو « .ددرت الب مهيلع دمحأ لبقأو
 حوللا ىلع هديب طبخي وهو لاقو . رابلا مداخ ىلا رظنو ٠٠

 نضل



 : همامأ دتمملا ىبشخلا

 !-ماوق ٠٠ ىج اي ىكسيو
 : لاقو « هغراق ةماستبا هل مستباو ٠ ىرمع ىلا تفتلا مث
 0 قورمع اي كيزا

 | هيتفش نيب ةقلعم لازق ال هتماستباو نيمرجا هجو ىف رظنو

 ٠١. اكيش لقي ملو
 !دصاق ءىجي مل هنأ ىلا تنامطاو « هلوح ا تحارتساو

 : هيلا اهب ددوتي ةريبك ةماستبا مستبي ىهو ىرمع لاقو ٠٠ ارش
 ١ ؟ هلفوح ىللا هنا “+ يسجل اي ةلاغم
 رظنيو هنع ههجو ريدي ىهو لاقو « ةغراف ةكحض دمحأ كحضو

 : رابلا مداخ ىلا
 ٠*٠ ىوق ناشطع ٠٠ ناشطع سب ٠٠ ادبأ !! نالعز

 -: درطتساو ء هديب ىبشخلا حوللا ىلع طبخو

 ٠ اهلك ةلشلل ىكسيو تاهو ٠٠ ىج اي ىكسيولا

 ٠٠ ىكسيولا ءاجو

 لورتبلا نم ابوك بكس هنأ سحأو ٠0 ةدحاو ةعفد هنساك برشو
 ٠٠ الاعتشا دادزت هياصعأ نا ٠٠ هردص ىف ةلعتشملا رانلا قوف

 :٠ اجايثها نادؤك هسيساعاو
 ٠٠ ىرخأ ساكو

 هنع هيفرتلا نولواحيو « هلوح نوفتلي اوادب ةلشلا دارفأ ةيقبو

 ٠٠ ةظوفحم مهتاكن ٠٠ هيفرتلا ىفرتحم نم ةعامج مهناك ٠٠

 مل هنا ٠١ ةيزاهتنالاو قافنلل عيباني مهنويعو ٠٠ ةيلآ مهتاكحضو

 ىذلا قافنلا اذه لكب سحي نكي مل ٠٠ لبق نم اذكه مهاري نكي
 ٠٠ هب هنوطيدد

 ه6 ةيأك نم برشو

 هبناجب تفقوو تءاجو « ىرمع بناجب اهناكم نيمرج تكرتو

 انو



 تلاقو اهتاماستبا لمجا هل تراتخاو ٠٠ اهنيبج قوف ةالدم اهرعش نم ةلصخو هيلا اهسار تعقرو ٠٠ هفتكب ىراعلا اهفتك تقصلأو
 ٠٠ ىللاه : ريثم جرشحم توص ىف

 نم نيعوبني ٠٠ نيتكحاضلا اهينيعب مدطصاو٠٠  اهيلا رظنو
 هنا ٠٠ اهاري ناك امك . ةليمج تسيل اهنا ٠** ةبيجع ٠* قافنلا

 ىتلا ةليوطلا ىلايدلا هذهو ٠٠ اهلكأي نأ ديري ال ٠٠ اهيهتشي ال
 سيل ٠٠ نامرحلا ىلايل ٠٠ اهكرت ذنم , ةدودشم هباصعأو اهاضق
 ةقصتلم ةيراعلا اهفتكو ٠٠ كرحتت ال هباصعا ٠٠ نآلا رثأ اهل
 .ةحئار 8 'اهتحئارو 2 ههجو ىلع بهت ةنخاسلا اهسافنأو « هفتكب

 ٠٠ كرحتت ال هباصعأو ٠+ هفنأ المت ٠٠ رمحلا ىلايللا
 ٠٠ ىاه : دورب ىف لاقو
 ىهو تلاقو ٠٠ هعارذ قوف اهادهن ٠٠ هب اقاصتلا تدادزاو

 ٠.٠ ؟ ىنم نالعز هسل .تنا : ةراثا رثكأ اهتوص نوكي نأ دمعتت
 : ةلعتفم ةماستبا اهل مستبي ىهو لاقو
 ٠٠ كنم لعزا ردقأ انأو ٠٠ ادبا
 ىف ىنملكتب شتنك ام لاما : ههجو نم نابرتقت اهاتفشو تلاق

 ٠٠ انه ىجيتب الو ٠٠ نوفيلت ىل برضتب الو ٠٠ هيل ىدانلا
 : قيضلاب سحي ادب دقو « اهيتفش نع ههجو دعبي وهو لاق

 ٠٠ ىكيلع .لقتاب تنك
 ٠٠ هيتفش ىلا هسأك عفرو هدي دمو
 ىهو 2« ةسماه تلاقو « هيفتك قوف هتعضوو اهعارذ تعفرو

 ! ؟ كتشحو : هافق قوف ةالدملا هرعش تالصخ اهعباصأب بعادت
 ثبعت ىتلا اهعباصأ ناك سحا ٠٠ قيضنلاب هساسحا دادزاو

 : لوقت تداعو ٠٠ اتماص لظو ٠٠ هشهي نأ ديري بابذ « هافق قوف
 ؟ نالقت هسل تنأ

 ٠٠ ؟ لقت تلطب صالخ ٠٠ ال : لاق

 انور

٠١ 



 : مداخلا ىلع ىداني ىهو « هعارذب اهرصخح طاحأ مث

 ٠ وج اي ىكسيو
 سحي نأ ٠٠ هسقن ريثي نأ لواحي ٠٠ ةوسقب هيلا اهبذجو

 ةنا ٠0 ال نكلو . هسيساحأ هيسني ءاهتشالا لعل ٠٠ ءاهتشالاب
 ىءارتت مالسلا دبعو همأ ةروصو *“ ةناهملاو لذلاب سحي لازي ال
 ٠٠ هينذأ ىف نطي هلاخ توصو٠ + هينيع مامأ

 لواحت هلوح نم ةلشلاو .٠٠ جرهي نأ ٠٠ كحضي نأ لواحو
 ٠ لما ال نكلو ٠٠ جيرهتلاو كحضلا ىلع هنيعت نأو ٠ هيراجت نأ
 نم دعاصتت ىتلا ةنخاسلا ةرخيألاو ٠٠ اموتق دادزت هسفن نا
 وهو هسأر قرحتو « هينذأو « هينيع ًالمتو ٠٠ ةفاثك دادزت هردص

 نأ لواحي ٠٠ ديدج نم ىوهي نأ لواحي هنا٠ ٠ هلعفي امي سحي
 ٠0 نيمرج عم بهذي مث ٠٠ ركسي ىتح برشيس ٠٠ هسفن لتقي
 ززقتيو ٠٠ هسفن نم ززقتي هنا ٠٠ قيطي ال ٠٠ قيطي ال هنا ٠ ال
 ؟٠٠ حيرتسأ فيك ٠٠ حيرتسأ نيأ ٠٠ بر اي ٠٠ هلوح اه لك نم

 . ىقلآو هبيج ىف هدي دمو ٠ ٠ نيمرج لوح نم ةتغب هعارذ عفرو
 رظني نأ نود لاق مث « هبساحي نأ نود « تاهينج ةثالث رابلا مداخل
 , ٠٠ داعيم ىدنع مكنذا نع : دحأ ىلا

 ةملك رظتني ىأ .٠٠ دحأ ىلا رظني نأ نود رابلا جراخ عفدناو

 ةحنرتم هتاوطخو ٠٠ ره ٠٠ هناسل ىف ىكسيولا معطو ٠٠ دحأ نم
 ليقث رجح رثآ خئاد هناك ٠٠ ناوشن سيل هنكلو ٠٠ ناركس هنا ٠٠

 مهفاتكأ نوزهي مث ٠٠ هءارو نورظني عيمجلاو ٠٠ هساأر ىلع عقو
 ش ٠٠ ةالابم الب

 مقرلا راداو , ةعامسلا عقرو « لحملا نوفيلت ىلا دمحا هجتاو.
 ٠٠ فاعسالا هسقنل بلطي هناك ٠ ةلجعتم ةشعترم ديب

 اير يف اقر + هيلع . دري اتاك هيلع نوم عمسو
 ٠٠ ةريهش ملكأ ردقأ كلضف نم : فوهلم

 ضع



 بمحأ اهل لوق ٠٠ دمحأ انأ : افوهلم لازي ال وهو دمحأ لاقو
 اهنامزو « اهتذوأ تلخد ةريهش لاو : هبنؤي هناك توصلا لاقو

 ٠٠ تمان

 يو فورعم لمعا اهيحص ٠+ اهيحص : دمحأ خرصو

 ٠٠ دمحأ اهل لوق ٠٠ ىوق ةمهم ةلأسم

 ٠٠ كلضف نم ةدحاو ةقيقد

 . نقدحم ههجوو *٠* نوفيلتلا ةعامسب اكسمم دمحأ لظو'

 عيفر طيخب ةقلعتم اهلك هسيساحأو ٠*٠ درابا قرعم. حيطتيا هدسجإو

 5 ريما هيلط دزقاوا يف لكلا ٠ لمألا نم

 : نوفيلتلا ةعامس ىف خرصو ٠٠ 6 ةريهش توص
 0055 ةري 00

 ٠ ىنتضخ ؟ هيا لصح ؟ ين انهن 3 ةمهل يف ةريبت تلاقو

 : ءاكبلاب مهي هناك دمحا لاقو
 ٠٠ الاح تقولد ٠*٠ تقولد كفوشأ مزال انأ
 : تلاقو ةريهش تقهشو

 ٠ نّتكاو رشادح ةعاسلا ىد ٠٠ ربخ ايا

 : ةعرسب دمحأ لاقو

 ٠٠ تقولد كفوشاأ مزال ٠٠ حبصلا ةتالت تناك ىل ىتح
 ٠ ! ىنمط ٠٠ دمحأ اي لصح ىللا هيا سب : ةريهش تلاقو
 مزال ٠٠ نوفيلتلا ىف كل لوقأ شردقا اه : تاوعا ىف لاك

 ٠ ! كفوشأ

 تيبلا نم ىازا لزنأو “٠ دمحأ اي سب ىازا ىنفوشت : تلاق
 ٠٠ !؟ هيأ مهل لوقأ ٠٠

 ارنب



 ىتناو , كبحاب ىنا مهل ىلوق ٠٠ ةجاح لك ىلع مهل ىلوق : لاق
 ىلع ىنيدعاست ٠٠ ىنيدعاست كنا ىنيتدعو كنأو .٠٠ ىنيبحتي
 1 هو ىسفخ

 ٠٠ ؟ نينم ملكتتب تنأ : تلاق مث «١ ةهرب تتكسو'

 ٠. عراشلا نم : ةعرسب لاق
 .'ىل برضاو ++ تقولد تيبلا حور .٠*٠ عمساأ بيط : تلاق

 ٠ حبصلل ملكتن دعقنو ٠* كانه نم نوفيلت
 ل تيبلا عجراح شم انأ ٠ ٠ شردقا اه : خرصي هئأك لاق

 كفوشأ مزال ٠٠ نوفيلت كل برضاح شمو ٠٠ ادبآ .تيبلا عجراح
 ٠٠0 ٠ ١ كفوشأ مزال ٠٠

 ٠ ةريهش : درطتساو «٠ هتللب دق عومدلا نأك هتوص قرو
 ىتلاح شيفرعت ام ىتنا ٠٠ كل جاتحم انا ٠١ تقولد شينبميست ام
 ىف لمعا اح شفرعا ام , تقولد شيكتفش ام ىلو ٠٠ هيأ اهلكش
 22 ٠٠ ىنيتدعو ةريهش اي ىنيتدعو ىننا ٠٠ هيا ىسفن

 نأ فاخت اهناك ددرت ىف تلاق مث , ةهرب تكست ةريهش تدأعو
 1 ٠ ؟ براش تنا : هساسحا حرجت

 تلواح *٠ ناركس شم سب ٠٠ براش انأ : اهبتاعي هناك لاق
 ىنا ىضرفا ٠٠ ةريهش ٠٠ شتردق ام ٠* كفوشا ام لدب ركسل
 ٠٠ ىنانج ىف شينيبي ت اس ٠٠ تننجتا

 تر تقولد تييلا نم ىازا لزناأ دمحأ اي سب : ددرت ىف تلاق

 ٠٠ ىرطاخ ناشلع ىمنجتا : لاق

 ٠ ننجت' ردقا ناشلع ؛ لصح ىللا هيا ىل لوق ٠ بيط : تلاق
 ةيبرعلا دخأو ٠٠ تقولد ةكسلا لفقاح انأ ٠٠ ىعمسا : خرصو,

 ول ىتح ٠٠ كفوشا ام ةياغل فقاو لضفاح ٠* مكتيب مادق فقاو
 ىنتسأ شتردقا ام اذاو ٠٠ نيموي دعب الأو ٠٠ حبصلا هركب كتفش

 نفذت



 شينبحتب ام كنا “٠ ىنيتبس كنا ىقرعا ىقبا ٠٠ كفوشأ ام ةياغل
 ٠٠ ايندلا ىف دح شيلام نا **

 ١.. و ٠١ دمحآ : اهتكخرص عمسو
 ٠ هترايس وحن عقدناو ٠٠ هدي نم نوفيلتلا ةعامسب ىقلأو

 نأ نود عراوشلاب رمي ٠*٠ نينيعلا حتفم لقعلا ضمغم اهداقو
 تاراشا ىدعتيو ٠٠ مهاري الو هنومتشي اسانأ عمسيو ٠ * اهاري
 هترايس باقو ٠٠ كلامزلا ىلا لصوو ٠٠ اهيلا هبنتي نأ نود رورملا
 وهو ٠٠ بايلا مامأ فقوو ٠٠ ةمخفلا ةريبكلا اليقلا ٠ ةريهش تيب ىلا لسحو ىتح ٠٠ عراوشلا رايتخا دمعتي نأ نود 'ايئاقلت
 , اناقدحا دادزا ههجوو ** هيمدق ىلع يرجي ءاج هناك ٠٠ ثهلي
 روتوم فقوأ مث ٠٠ هدسج نم اببصت دادزا درابلا قرعلاو
 + عردص لهاذ ىف ناك هفقوأ ىذلا روتوملا ناك ٠٠ ءودهلاب سحاأو * : ةرايسلا

 ٠٠ تيبلا ىلا هسأر عقري نأ لواحي ملو
 . امهقوف هسئارب ىقلأو « ةدايقلا ةلجع قوف هيعارذ كسأ

 ىكبي نأ عاطتسا ىل ٠٠ ءاكبلا ىف ةبغرب سحآو ٠٠ هينيع ضمغأو
 رصعو ٠٠ هردص ألمت ىتلا ةفيثكلا ةرخبألا ,هذه تقلاحنال ٠ حارتسال
 هنأ فرغي هنأ ٠٠ عيطتسي ال هنكلو ٠٠ ىكبي هلعل 2٠ العف هينيع
 | ٠١ ىكبي نأ عيطتسي ال

 ىتأت نأ لجعتي ال وهو ٠٠ ةدايقلا ةلجع قوف ىقلم هسار لظو
 نوكي نأ ىفتكي هناك ٠ * ىتأت ىتم هسفن لأسي ال لب ٠٠ ةريهش هيلا
 ٠٠ هسفن ىلع نمأيف ٠ اهنم أبيرق

 ىلع اهبايث تدترا اهنأ ىدبي ناك ٠٠ ةمداق ةريهش ىارو ٠ حتفي وهو « ريبكلا ىرييدحلا بابلا ريرص توص ىلع هسأر عفرو
 اهرعشو ٠٠ قيحاسملا نم لاخ اههجوو ٠٠ بيجو ةزولب ٠٠ لجع
 هينبع رادأ ٠٠ كلذ لك ظحلي مل دمحأ نكلو ٠ اهسأر قوف شوهم

 فت



 تسلجو ٠ ةرايسلا باب ةريهش تحتفو ٠٠ همامأ رظنو ٠٠ اهنع
 ٠*٠ ملكتت نأ نود هيذا رظنت « هيناجب

 : همامآ رظني لازي الو روتوملا حاتفم ىلا هدي دمد: ىهو لاقو

 ٠ ؟ نيف حورن ىبحت
 كملكا لوداكت نتا“ اهان ىلق انام انو: موج ىف تااق

 ٠١٠ روتولا حاتفم قوف نم هدي عفرو ٠٠ تيبلا مادق ٠٠ قئاقد سمخ
 ++ اهيلا ظني نأ درج ال تاك + ةعامأ ارظان لظو

 ثخبت اهناك ٠ عراشلا سوناف ءوض ىلع هيلا رظنت ىهو تلاقو
 : مأ ةماستبا ٠٠ ةيناح ةماستبا اهيتفش نيبو « رس نع ههجو ىف

 ؟ دمحأ اي كل اه

 لاقو , ةادف اهل ههجو رادأ مث . اقيمع اسفن هردص نم دشو
 : هسقن فصاوع نيب نم هبذجي هنأك حوحيم توص ىف

 ناك ىل ٠٠ هدعب ٠* هركب ٠٠ نوجتن مزال انحا ٠*٠ ةريهش
 ٠٠ تقولد هل لوقن علطن :؛ ىحاص اباب

 , نانح ىف هيلا رظنت تلظ ٠٠ ةاجافمل رثأ ةريهش ىلع دبي ملو '
 ! نسحاأ رحتنن ىجيت ام : اهيتفش ىلع ربكت اهتماستباو تلاقو

 ٠*٠ ةريهش اي دج ملكتاب انأ : اهبتاعي ىهو لاق
 كنال كزوجتا شردقأ اه انأو ٠٠ راحتنالا ىف ركفتب : تلاقا

 ىنبحتب كنأل كزوجتاح امنا *٠ كتشيع نم ناقهط كنأل وأ « نالعز
 ٠٠ ناقهط تنا , شينبحتب ام تقولد تناو ٠٠

 : هماما رظني داع دقو لاق
 ٠٠٠ ناقهط اناآو كل تيج شتنك ام كبحاب شتنك اه ىل

 ٠٠ ؟ هيا لصح ٠٠ هيأ نم ناقهط -٠ ىل لوق بيط : تلاق
 ٠٠ كل لوقا شردقا ام : اهيلا رظني ال ىهو لاق
 +: لفط: ىلع. .لياهتتا اهناك هل: مشتت لات الا ىو تلاق

 وب عم



 ليللا صن ىف تيبلا نم ىنلزنت ٠٠ دمحأ اي لوقعم شم
 ٠٠ ةجاح شيللوقت ام نيدعبو

 حوراح .+٠٠ انتيب عجراح شم انأ : هسفن ثنداحي هناك لاق
 :+ :ايلك دليلا بيساو نفاسآ الاو +“ :ىدحؤلا نكسشا

 ٠ ؟ هيل : تلاق

 موي تيبلا ىف تدعق ىل ٠٠ تقهز ٠٠ صالخ ٠٠ هدك : لاق
 ٠٠ ننجتاح نامك. دحاو

 ؟ ٠٠ دمحأ اي لصح ىللا سي هيا : تلاق

 ٠.٠ شلاقتتام تاجاح ٠٠ ريتك تاجاح لصح : .لاق

 ٠ ! ؟ ىل الو : هدي ىلع اهعضتو اهدي دمت ىهو تلاق

 ٠ امام : نج هناك ناقربت هانيعو لاقو ةدح ىف اهيلآ تفتلاو
 دعيو ٠*٠ ىد ىز ةريبك تس ٠٠ نوجتت ةزياع امام نا ىروصتت
 ٠٠ ناوجلا ىف ركفت ٠٠ هلك هد رمعلا

 تكلامت مث « تئجوف اهنأك « ةهرب هيلا رظنت ةريهش تلظو
 ؟ هفرعت دح ٠٠ نيم زوجتتاح : ءوده ىف تلاقو 2 اهباصعأ

 اهمطحيس هناك ةدادقلا ةلجع ىلع هديب طبخي ىهو لاق
 ٠٠ ىلاخ بحاص ٠٠ مالسلا دبع همسا دحاو

 نيدعيو : هجالعل ةطخ اهسأر ىف تدعأ اهنأك ةريهش تلاق

 ٠٠0 ؟ هيا نيدعيو : لاقو ةشهد ىف اهيلا دمحا رظنو
 + 1 دك دعب هيا للجح تناك
 رتكأ هيف * ٠ زوجتت ةزياع اهنا ةيافك شم : ادتحم دمحأ لاقو

 : ٠* 0 ٠ ؟ هيأ هدك نم

 تاتسلا لك ٠٠ دمحأ اي قح شكل ام : همولت اهنأك تلاق
 شم ىللا ىه ىنعمشا ٠٠ نامك كتمام نم ربك تاتسو ٠٠ زوجتتب
 ٠٠ زوجتت اهزياع

 نضحفا



  نوجتتب ىللا ىه كتمام تناك ىل : هتوص عفترا دقو لاق
 ٠٠ ىدك ئتلق شيتنكام

 : اهيتفش نيب ةئداه اهتماستباو تلاق

 قفاو دحاو :لوأ تنا تنك نوجتتي ىللا ىه امام تناك ول

 ش ش ٠٠ اهزاوج ىلع
 ةقيقحب هتأحاف اهنأك. ٠٠ . دمحأ ىنيع ىف ةأجافملا تمستراو

 نكمي اهتدلاو جاوز نآب رعشي ال هنا ٠٠ جاوز الب تناك اذا اهتدلاو جوزتت نأ ىف عنامي ال العف هنا ٠٠ قح ىلع اهنا ٠٠ هنع تباغ
 اهلو نسلا ةريبك ىرخأ ةأرما ةيآ جاوز الو ٠٠ ةميرج نوكي نأ
 ساسحا ٠٠ فلتخي اهوحن هساسحا نا ٠٠ همأ نكلو ٠٠ دالوأ
 هلاخ لاق امك هتينانأب ركفي هنا ٠ ءانبألا ةينانأ ٠٠ ةينانألاب عيشم

 هل“ ةليح الو ٠٠ هيف ةزيرغ ٠٠ ىعيبط رمأ ةينانألا هذه نكلو ٠٠
 ٠و اهيف

 سساح انأ ىللاب ةساح شم ىتنا : هتينانأ نع عفادي هنآك لاقو
 ٠٠ هيا ىتلاح انأ ىتفرع ىتنك ةساح ىتنك ول +٠ هيب

 ىنيب قرفلا ا دمحأ اي هيب سساح ى للاب ةساح اذأ : تلاق

 وهو شياع ىللا ىه كدلاو ناك ىل ٠ * لجار تناو تنب ىنأ كنيبو
 ىنعمشا ٠٠ بيع .هأب شناك ام ٠٠ تدضرتعا شتنكام نوجتيب يذلا
 لك نمو تاتسلا لك نم زاوجلاب قحأ كتمامو ٠٠ ىنعي تسلا
 ام انأو ٠٠ ىنتسأ ردنقأ اذأ ٠٠ ىنم ناوجلاب قحأ ٠*٠ تانيلا
 «ىليلو ةليبنو ىفيف نا ةدكاتم انأو ٠٠ تمرحتا ىه ام دق شتمرحتا
 ٠ اهزاوج ىلع اوقفاويح

 ٠006 كفرع هيا ': اقعضت هتينانا تادب دقو لاق

 ٠٠ ؟ مهتلاس تنا : تلاق
 ٠.٠ ال : لاق

 ٠٠ فرعت تناو مهلاسا :.تلاق

 ضم



 لمعت ةدعتسم اهدحول ىفيف ىد ٠٠ اوقفاوي شنظا اه : لاق
 .٠ اهسقن تومت نكمي ٠٠ ةليله

 شم امنا ٠٠ ةيوش اوقياضتي نكمي ٠٠ شقدصت ام : تلاق
 شم ةلاجرلاو ٠٠ لجار تنا ناشلع ٠٠ هلماع تنا ىللا اولمعي اح
 مهتاهما اومهقيب تانبلا امنا ٠٠ اهومحري الو تسلا اومهفي نكمم
 ٠٠ رتكأ مهومحريو « رتكأ

 هحارج دمضت اهنأك هيلا رظنت ةريهشو ٠*٠ اليوط دمحأ تكسو
 ؟ ةقفاوم نامك تنا ىنعي : هسفن بطاخي هناك لاق مث ٠ * اهينيعب

 : ةريغص ةكحض كحضت ىهو ةحارص ىف تلاق

 : ان شف اهب ناسلع نومك نتابح نأ نيحلسم نم اقناع
 هل ةجوز اهسفن ربتعت ىهو حرف هنأك امستبم اهيلا رظنو

 ؟ ةينانأ نامك ىتنا كنا ىتقرع : لاقو « اهتامح همأ ربتعتو
 ةطاسبىف تلاق

 سب ٠+ ىنانأ شم ايندلا ىف دح شيف ام ٠*٠ نيينانأ انلك
 .66 هتداعس نم الو « هقح نم بح شمرحت ام انتينانأ نا مهملا

 ةرخبالاب سحاو ٠٠ اسرد ىقلتي ىذلا ذيملتلاك تكسو
 كلذ مغرو ٠٠ قرشي هلقعب سحأو « دربتو هردص ىف ادهت ةنخاسلا
 ٠ هبسفن ءوده مواقيو ٠٠ هلقع مواقي“ ٠ مواقي لازي ال وهف
 ٠٠ ةجاتهملا هسيساحاب ثبشتيو ٠*٠ هتيناناب ثبشتي نأ لواحيو
 اقراط قع + ريش اذ فزاع نشم ٠ .ةيسقت نم بعت هناك لاقو

 ىنا هيب سساح ىللا لك ؟ هياب سحأ ىتح فراع شه ؟ هيا لمعأ
 ؟ ! ٠٠ ناريح ٠٠ هيات ٠٠ عياض

 : هلقع هل كرابت اهناك هسار ىلع حسمتو اهدي عفرت ىهو تلاق
 ٠٠ ؟ هيا كتمامل تلق تنا

 ٠٠ عوضوملا ىف شتملكتا اهم ٠٠ ةجاح اهل ءشتلق اه : لاق

 ضم



 هد مالسلا دبع همسا ىللا نأ شفرعت ام ىتح اهنا لوقيب ىلاخو

 ٠٠ اهزوجتي بلط
 * تناقل موش هناك ينو نك زيه تمستلاو

 نكمي شم ٠*+* ؟ كسفن ىف هد لك لماعو ٠٠ هيل نالعز لامأ

 اهيقالت ىد ٠ هضفرت نكمي شم ٠*٠ هزوجتت ةزياع شم كتمام

 ** 1! ريتك سان هلبق تضفر
 ٠٠ العق : الئاق ةشهد ىف اهيلا رظنو

 بير ٠٠ ؟ مالسلا دبع جوزتت نأب ىضرت همأ نأ هاردأ نم

 نيريثك الاجر هلبق تضفر اهنأ ملعي ىهو هتضفر
 هنا ٠٠ ببسلا ملعي هنا ٠٠ ؟ همأ ىلع مكحلا ىف لجعت اذامل

 راغي ٠٠ هنم راغي .ىهو مهتيب لخد نأ ذنم ٠** مالسلا دبع نم راغي
 رجف دقو ٠٠ هنع اهثيدح ةرثكو 2 هترايزب همأ مامتها ةدشل هنم

 ٠٠ ةمآ جاوز ىف هراشتسا امدنع , هردص ىف ةريغلا نازخ هلاخ

 ش . !:؟ ٠٠ هاردك نم نكلو

 نين جارذلا نفك مالبكلا يعي ايتاشما غر هما تناك امير
 « جاوزلا اهيلع ضرع دق مالسلا دبع ناك امبر لب ٠* اهدالوأ لجأ

 * اهعاذقلا ىف ةنيفيل .ةلاخ يلا اجلي نا وطضاف# العف هتضفرو

 ٠٠ ةهرطاوخ ىف ادراش دمحا لظو .

 تنك ٠ كنمب تنك ىل انآ برع : اهتيدخ مت ةريهش تلاكو

 ٠٠ نوجتت ناشلع امام ىلع تلياحتا تحر

 نو ةريخلا ا ديت وبا رج اج اوولالو اهيلا هسار عفرو

 :؛ ههجو قوف

 ٠٠ ! ؟ هدك شم* * ىكاعم شدعقت اه كتامح ناشلع

 : اهيتنجو قوف عفادتت ءامدلاو تلاق

 ىقبأ شردقا امو ٠٠ ىتاصح بحاب ىلصأ ناشلع ٠* ال
 ٠٠ ةديعس ىقبت نامك هيه مزال ٠*٠ ىدحول ةديعس
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 ٠٠ اهيلا رظنلا لاطأو
 ناتئيلملا اهانيع 00 ةرقتسمملا اهسفن 5 ءىداهلا اههجو

 طيحت رونلا نم ةلاه نأ هيلا ليخو *٠ ةولحلا اهتماستبا « نانحلاب
 اهنم برثقاو ٠٠ ةنيكسلاو ءودهلاو ٠ حوضولا رون ٠ اههجوب
 ىلع ههجو حارأو ٠ هعارذب اهيفتك طاحأو ٠* روثلا ىف شيعيل
 : سمهو « اهقنع

 : اهديب هرعش قوف حسمت ىهو تلاقو «٠ قفرب اهيلا هتمضو

 ! ؟ ٠٠ ىريغ نم شيعت اه كنا كل لاق نمو

 ٠٠0 لسوت ىف اهيتفش ىلا نارظنت هاتفشو ٠٠ اهيلا ههجو عفرو
 تضمغأو ٠ هيذيع ضمغأو ٠٠ رذدحو كد ءوده ىف امهنم نابرتقتو

 ٠ هيح قيحر فشرو ٠*٠ نانحو قفر ىف هافشلا تقتلاو ٠٠ اهينيع
 ٠٠ ىوتري الو ٠٠ ةايحلا رسب هسفن غارف المي هناك اليوط فشر
 ٠ همأ ىدث نم عضري لفط ٠٠ اهيتفش نم هيتفش عزني نأ ديري الو
 ٠٠ ىدنلا تارطقك ةئداه هباصعأ ىف ىرست ةوشنلاو

 ٠ هيتفش نم اهيتفش تذخأو ٠٠ اهينيعأ تحتفو

 ٠٠ دعب سيل ٠٠ ىتري مل هنكلو

 4 لف ملفنا امام ناو 29 لمعالي ةيافك #  ةزايسلا تاب
 ٠٠ السوتم ٠* هيتفشب ٠٠ أهيلا رظني وهو ٠ بابلا تحتفو

 : هل لوقت ىهو ةرايسلا نم تلزنو
 ! ؟ ٠*٠ كدحول ىكسيو برشت شاقبت ام ةرم ىنات
 ٠٠ بجي ملو ٠ مستباو

 ٠١ نيخ ىلع حبصت : اهتماستباب هطيحت ىهو تلاقو
 ٠٠ ريخ ىلع ىحيصت : سمهو

 اك



 تلخد ىتح هينيعب اهعيتو ٠٠ ءوده ىف ةرايسلا باي تقلغأو
 ٠٠ اهءارو قلغي ىهو ريبكلا ىديدحلا بابلا ريرص عمسو « تيبلا

 ءىلم هرديصو ٠* هيتفش نيب ةئداه ةماكستياو ٠٠ دهنتو

 نق هترايس داقو.“* هلكاشم لكو هتلكاهو هما امنا تح - سلات
 زتهتو ١ اهعم زتهيف ةرايسلا زتهت نأ عرسأ نا ىثخي هناك , ءطب

 هجاوز ىف ركفي ىهو ٠٠٠ هيتفش نيب لازت ال هتماستباو ٠٠ هتداعس
 ٠٠ فيكو +٠ ؟ اهجوزتي ىتم ٠٠ ةريهش نم

 ٠٠ ةءاضم راوثآألا ىأرف 2« هسأر عقرو ٠*٠ هتيب ىلا لسهوو
 دعب « هيلع تالغشنم تارهاس هيتخأو همأ٠نا ٠٠ ببسلا فرعي هنا

 ٠٠ ايضاغ تيبلا كرت نأ
 ٠.٠0 هتحرف تشمكناو ٠٠ هيتفش قوف هتماستبا تشمكناو

 فروكل مامتسما كرك ++ زيوحلا ينو زينتلاو سانسحا هعهاوو
 آذه لك , عزجلا اذه لك همأل ببسي نأ دح ىلا , دحلا اذه ىلا
 ٠.0 ملألا

 تاوطخ ىف تيبلا ءانف زاتجاو ٠٠ جاراجلا ىف ةرايسلا لخدأو
 , هحسلي باوبلا للا دبع معداك امو ** همأ ةهجاوم لجؤي هناك ةئيلب
 :١. تسلا ىد ٠٠ ؟ هيب دمحأ اي نيف تنك ؟ ! دمحأ ىس : حاص ىتح

 ٠ ىوق كيلع ةلوغشمو ٠ ىردب نم كيلع لاستب ةريبكلا
 ملسلا دعصو « هيلا رظني نأ نود ةموهفم ريغ ةمتمت دمحأ درو

 2, هسأر عفر بابلا ىلا لصي نأ لبقو ٠٠ اضيأ ةئيطب تاوطخ ىف

 ٠٠ حرملا ىعداو ٠ ةماستبا هيتفش ىلع عضوو
 لخدو ٠٠٠

 نم طيخو اهدي قوف اهسأر ٠ ىجراخلا .ىهبلا ىف ةسملاج همأو

 نيتتماص ٠٠ ةليبنو ىفيف اهلوحو « اهيدخ قوف قلعم ةفاجلا عومدلا
 ٠٠ عزجلا نم ةباحس ىف نيتقراغ ٠٠

 ٠ دمحأ : تحاصو « دمحأ مادقأ توص ىلع اهسار مألا تعفرو

 نذل



 هتمضو « اهيعارذ نيب هتذخأو + هيلا تعفدناو ةفقاوأ تزفق مث
 هنأ دكأتت نأ ديرت اهنأك اهيديب هرهظ سسحتت ىهو 2 اهردص ىلا
 : تلاقو ٠٠ ملحت ال اهنأو ٠٠ ةقيقح

 ردو ! ؟ هضرب هدك ٠+ دمحأ اي هضرب ةدك ٠+ ىبيبح أي

 : اهيلا رظني نأ عيطتسي الو , اهنضتحي ىهو دمحا لاقو
 ٠٠ ؟ امام اي لصح ىللا سب هيأ ب

 : ديدج نم فزنت اهعومدو تلاق
 ىنا ىل ايهتم ناك انأ هد ؟ دمحأ اي ةجاح شلصح امو هد لك

 «-٠ [ويآ ىنات كفوش اخ شم
 ٠٠ ىل ىكحضا ٠٠ عومد ةيافك ٠٠ امام اي ىقب صالخ : لاق

 ٠٠ ةيوش تلعز تنك ىلصأ ٠٠ ىلع كقح ٠٠ امام اي فسآ انأ
 »6 هنأ لمعام انا ىتساع ناتتكاام

 : لوقي داعو « هيلا اههجو عقرو اهتقذ تحت هدي عضو مك
 : ين ىكمشا 25 عومف ةيانفك ©“ ةماعام يقي. صالنقاد

 ٠٠ ودك دق ٠٠ ةريغص ةماستبا

 ٠٠ ًافديري ىثلا ةماستبالا مجح نيبيل ةعيصأ ةلقعب راشاو
 ةريغص ةماستبا تقرشأو 2 اهعمد ففجت اهليدنم مألا تعفرو

 ٠٠ اهيتفش قوف
 : لاقو 2 اهدي لبقو دمحأ ىنحناو

 د 1 ةوم شا ئد < © نسالخ +2 اًماحاان ققيحماس

 * طخس ىف اهيخأ ىلا رظنت ىفو ىفيف تلاقو
 ٠ حودممل لصح ىللا ةيافك ٠ هيبآ اي ادبأ هدك لمعي شدح اه

 : امستبم همأ نع دعتبي ىهو .دمحأ لاقو
 ! كوربم. ٠٠ ةركف ىلعو ** ىفيف اي شهلعم
 موي بطختت اح ىفيف نا كل لاق ىلاخ : الئاق همأ ىلا تفتلا مث

 6 1 سيمخلا
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 تي هويأ : مألا تلاقو

 : ىقيف ديلقت لواحي ىهو ٠ اكحاض دمحأ لاقو

 ٠شفرعا أمه ىل لوقت ٠٠ نيمأ ذاتسألا نع اهلاسأ حرابماو
 ٠٠ ةقيرت شالب كلضف نم : ةدح ىف ىفيف تلاقو
 نيب لازت ال اهعومد نأ ظحالو . همأ ىلا تفتلي دمحأ داعو

 ناشلع طيعي دح ٠ امام اي ىقب ىكحضت شم : لاقو « اهينيع
 ؟ ٠١ تبطختا ىفيف

 هو مألا تكحضو

 * كيف ةكربلاو ٠٠ هدك ىتخب انأ : ىفيف تلاقو

 ٠٠ ةيبصع تاوطخ ىف اهتفرغ ىلا تهجتا مث

 ٠٠ ؟ هيبآ اي تيشعتا

 انني ال : هل مستبت ىهو تلاق

 ٠٠ ائاعم امامو ٠٠ اوس ىشعتن بيط : اكحاض لاق

 رظني نأ عيطتسي ال وهو , ماعطلا ةرجح ىلا قفرب همأ بذجو
 سحي ناك ٠٠ هانيع تشعترا 2 اهينيعب هانيع تقتلا اذاف ٠٠ اهيلا

 ةجاح ىف هنأ سحيو ٠٠ همأ نيبو هنيب فقي اديدج اًئيش كانه نأ
 امهنيب فقي ىذلا ءىثلا اذه ليزي ىتح « هلقع لكو « هتدارا لك ىلا

 عنتقي نأ هيلع ىباأت ىتلا هتينانأ ٠٠ هسفن نم قلطني ىذلا ءىثشلا ٠٠

 ٠٠ اهتفرغ ىف اهدحو ىفيفو «٠ مألاو « ةليبنو , دمحأ

 واع داع دلع

 ٠٠ ىليل جاوز بقع ديدج نم اهتدقع تكرحت دق ىفيف تناك
 روثتو اهتماركل روثت اهلعجت ىتلا ةدقعلا ٠٠ ىربكلا تخاألا ةدقع

 نم الامج لقأ اهناب ساسحالا اهيف ريثتو ٠٠ ةايحلا يف اهظح ىلع

 اناث



 تلواح +٠ اهتدقع مواقت نأ تلواح دقو ٠٠ ةثونأ لقأو « اهيتخأ
 ةيفينصلا ةزاجالا غارف ٠٠ هيف شيعت ىذلا غارفلا نكلو ٠٠ اريثك
 ٠٠ صقنلاب ساسحالا اهب تشاو ٠+ ةمواقملا ىلع اهدعاسي مل
 اهققوم ىف ريكفتلا ةداعا ىلا ساسحالا اذه اهعفدو ٠٠ ةساعتلاب
 اهساسحا نم اجلم اهل سيل نأك ٠٠ ديسلا ديع نيمأ ناتسألا نم
 نكمي الو ٠٠ هريغ لجر اهتايح ىف سيل نأك ٠٠ هيلا الا صقنلاب
 ٠٠ !دبا ديسلا دبع نيمأ سنت مل ىهو ٠٠ هريغ اهتايح ىف نوكي نأ
 ٠٠0 لواحت دمعت مل ٠ مث ** هاسانتت نأ لواحت تناك اهنكلو
 + .ةدتعتست' نأ ' ىف: نكفت تان "اهنا :نسكملاب

 ٠٠ ةرم نم رثكأ تبهذ ٠٠ هاقلت اهلعل مولعلا ةيلك ىلا تيهذو
 ةيلكلا ىلا اهباهذ نأ اهسفن عنقت نأ لواحتو هدجت ال ةرم لك ىفو

 بهذت ال اهنأ اهسفن عتقت نأ لواحت ٠٠ تيبلا ىف اهئاقب نم ريخ
 ٠* اهسفن نع اهيقرت لب , هنع اثحب

 ٠ هي تقتلا نأ ىلإ

 العف اهنأ + هت ىوقأ اهتاك © ةتياث ىطخ ىف هوحلا تمدقتو
 فلخ ناشعترت نيتددرتم نينيعب اهلبقتساو « هنم ىوقأ اهنأاب سحت
 ! ؟ ٠٠ ديرت اذام ىردي ال وهو ٠٠ كيمسلا هتراظن جاجز

 تاركذم حمس ؤئل  اهضرقي نأ بذهم دورب ىف هنه تبلطو
 ٠٠ اهتعجارم ىق اهتزاجا ىضقت ىتح . مداقلا ىساردلا ماعلا

 ٠٠ ىلاتلا مويلا ىلا اهلهمتساو

 رئاح ثيدح ىف ةرتف ايضقو ٠٠ ىلاتلا مويلا يف هيلا تداعو
 اهاطعاو ٠٠ رخآلا نع هسفن ىفخي نأ لواحي امهنم الك ناك ٠٠

 مويلا ىف اهل اهدعيس ةيقب تاركذملل نا اهل لاقو ٠ تاركذملا ةسارك
 ٠ ىلاتلا

 2, اهيف بلقت تداك امو ٠٠ تيبلا ىلا تبهذو ةساركلا تذخاو

 هقرعت ىذلا نيمآ طخب اهيف تأرق «٠ ةريغص ةقرو اهنم تطقس ىتح

 ل



 تالداعملاك نسانلا نيب تاقالعلا نا تلق نأ قبس دقل » : اديج

 ٠٠ اهجئاتن ددحتت نأ لبق ٠ براجت ةدع ىلا جاتحت . ةيئايميكلا
 براجتب مقن مل اننأ تعاأ) ٠٠ ءادع وأ ٠٠ ةقادص وأ ٠٠ بح اما
 ٠٠ « انتقالع ددحت ىتح ةيفاك

 ٠ دحأ ىلا ةهجوم ةملكلا نكت ملو
 ٠٠ نيمآ ءاضماب ةعقوم نكت ملو
 مل هنأ تفرع ٠٠ اهل ةقرولا هذه بتك هنأ تفرع'دقف كلذ مغرو

 ٠٠ اهبحي لازي ال هنا ٠٠ اهنم سأيي

 رئاحلا ثيدحلا امهنيب لصتاو ٠٠ 'ىلاتلا مودلا ىف هيلا تداعو
 تدمو 2 اهتبيقح نم ةريغصلا ةقرولا تجرخأ ةأجف مث ٠٠ ةرتف
 : بذهم دورب ىف ةلئاق . اهب هيلا اهدي

 ٠ ةساركلا ىف ىد ةقرولا تيقل انأ ٠٠ لضفتا
 ٠٠ ؟ اهيتيرق : ددرت ىف لاقو . ةقرولا اهنم ذخاأو

 . : لالد ىف اههجوب هنع حيشت ىهو تلاق

 ++ .تاظحالم اهيف نا ةزكافأ تنك + هويأح
 ٠٠ ؟ ةقفاوم : ءايح ىف لاق

 ٠٠ ؟ هيا ىلع ةقفاوم : ةشهدلا ىعدت ىهو تلاق

 نامك برجن اننا ىلع ةقفاوم : هتعاجشب نيعتسي ىهو لاق
0 

 : اهيتفش ىلع رمت ةريغص ةماستباو تلاق

 ٠٠ ؟ هيا كدصق ةمهاف شم

 : هتعاجش لك داعتسا دقو لاق"
 ٠ مامحلا ىنيزاك ىف دعقث حورن ىدصق

 ٠٠ عنام شيف ام : تلاقو « ىلابت ال اهنأك اهيفتك تزهو
 اهيلع اسلج ىتلا ةدئاملا سفن ىلع اسلجو ٠٠ كانه ىلا ابهذو

 ىف ركفت بوث ىلا رظنت اهناك هيلا رظنت ىفيف تذخأو ٠٠ ةرم لوأ
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 عيطتستله ىرت ٠٠ ديدج نارط ىلع هليصفت ةباعا ىف ٠٠ هحالصا
 لك مامأ هب ىهايتت رخآ الجر هنم لعجت نأ ++ ؟ نيمأ نم ريغت نأ
 ؟ ٠٠ تاتيلا

 ىهو مث «٠ ةكوشلاب هوتاجلا ةعطق عفري ىهو هبقرت تذخأو
 نأ لبق ٠ نيتظحاجلا هينيعب اهيف نظنيل هتراظن جاجز نم اهبرقي
 : ةلئاق:ةاجف تقلطنا مثأ < .اهلكاي

 !؟ هلكات ام لبق هوتاجلا ئف صبت نيمأ اي مزال تنأ -
 ٠ ةكوشلاب ةكسمملا هدب تشعتراو ٠٠ اهلاّوسب نيمأ تغوبو

 !٠0 ادبأ مزال شم ٠٠ ادبأ : ةهالب ىف لاق مث
 ٠٠ اهيف رظني نأ نود همف ىف هوتاجلا ةعطق عضوو.
 :٠ ةرشابم ىقيف تلاقو

 الاو ةدحاو ةتح ةيافك هلك هوتاجلا لكات ىرورض شمو
 وه اول هامه

 نلنيفيح

 -* نضام مالنا ىف لاقو
 اذه كلمت ٠٠ هكلمت اهنأ تسحأ ٠*٠ وهزلاب ىفيق تسحأو

 * لاعنإللا
 انايحأو نيموي لك نايقتلي اناك ٠٠ هلباقت نأ كلذ دعب تدوعتو

 ملستسم ىهو ٠٠ هكلمت ءىشك هيف فرصتت نأ تدوعتو ٠+ موي لك
 هتلعجو.- اديدج اراطا ىرتشيو هتراظن راطا لدبي هتلعج ٠

 تاتفارك ثالث هل ترتشاو ٠٠ 'اهبجعي ىذلا نوللا نم ةلدب ىرتشي
 داونز  هكلاتك ايقاع اهشاتسعا وع »+ ةيصسلا" ةلذنلا ةينانم ةذدع
 ىلع يغطي كلمتلاب اهساسحا نا ٠٠ ساسحالا اذهب اوهز دادزتو

 ٠ اهبح
 نم مك

 نالعال اهلاخ ىلا ةيناث ةرم مدقتي نأ ىلع تقفاو اريخأ مث

 ٠ ٠كلمتلاب ىئادتبا دقع ةباتك ىلع قفاوت اهناك هتقفاو ٠ اهتبوطخ

 ممكا



 ٠٠ اهاخآ ال . اهلاخ لداقيو بهذي نأب هيلع تراشأ ىتلا ىهو '
 ٠٠ اهرمأل ايلو الو ةلئاعلل ابر ربتعي ال اهرظن ىف اهاخأ ناف

 ٠٠ ءىش ىقب نكلو
 ٠٠ ميدق ساسحأ نم بساور
 ٠٠ مؤش . هتراتخا ىذلا لجرلا اذه نأب اهساسحا
 اهنا ٠٠ اهتدارا لكب هتمواق ٠٠ ساسحالا اذه تمواق دقو

 ش ٠ تافارخلا هذهب نموت نأ بجي الو ةفقثم ةاتف
 ٠ كلذ مغرو
 ةجضلا تثدح . اهلاخ ءاقلمل نيمآ هيف بهذ ىذلا ,مويلا ىفف

 لدب ٠٠ عومدو عزج ىف اهتليل ةلئاعلا ثضقو ٠ دمحأ اهراذأ ىتلا

 ٠٠ اهتيوطخ نالعا ةحرف ىف هيضقت نأ
 :+:لجرلا اذه“”+© موشاهئا
 اهيخأ ىلع اهطخس لك تبصو ٠٠ اهساسحا تمواق اهنكلو

 ".٠ اهتبطخ دسفيل اهدض فلاحتي دمحأ نأك ٠٠ ندمأ ال دمحأ

 ٠٠ '! ٠ مؤش نيهأ نأ اهعنقيل
 ٠٠0 ثدح امهم نيمأ بناجب ريست نأ ىلع ترصأ ٠٠ ترصاو
 ٠٠ سيمخلا موي ءاجو
 ٠ اهعبصأ ىف ةلبدلا عضت موي ٠٠ ايمنسر اهتبطخ نالعا موي

 3 تانبلا لكك ٠٠ ىليل اهتخاك

 ىف قبي مل ٠٠ ةافطملا ةضفلا نول ىف ٠٠ ايدامر ابوث تدتراو
 ش ٠ ةليبنو . مألا الا داوسلا ىدتري نم ةلئاعلا

 ' ةقيدصو « امهتانبو هتجوزو اهلاخ ٠٠ ليلق نيرضاحلا ددعو
 اهما مث ٠٠ تاقيدصلا نم ريثك ادبأ اهل نكي مل ٠٠ اهل ةدحاو
 ايدترم ٠٠ هدحو ديلا دبع نيما ذاتسالا ءاجو ٠٠ ةليبنو اهوخأو
 ءةاقوتم همأو « ضردرم هوبأو « ةيرقلا ىف هلهأ نا ٠٠ ةديدجلا .هتلح

 هللا نان“ باتكلا اتتك ىف يتابسو.» ةروصنملا ىف ةجوزتم هتخأو

 ا



 نأ فكنا هنا ةفهداللا ةقالع انكاو تناك هلهأو نيس ةقالخ نإ
 ديزي ٠٠ شكأ ىفيف ىضري كلذ نأ ٠٠ مهي ال ٠٠ هلهأ سانلا ىري

 ٠ اهدحو اهل هلك ٠٠ هكلمتي اهساسحا
 . ١٠١ اهعيصأ ىف ةليدلا عضؤو
 تبطخ ىقيف نآل ءادعس .مهلك ٠٠ امهلوح نم مستبت هوجولاو

 نا ٠٠ ىليل ةيطخب اوناك امم اهتبطخب ةداعس رثكأ اوناك امير ٠٠
 هةضرف مل ++ 'اهييطخ تراثكا: ىقلا ىه:'ىفيف نا ىلا ةتكملطعم .مآلا
 ةداعس رثكأ دمحأو ٠٠ اهيلع ىليل سيرع ضرف امك اهيلع دحأ

 . اجوز اهسفنل دجت نأ تعاطتسا ىتلا هتخأ ءاكذب هسفن ءىنهي هنأك
 ةلكشم نأ ىلا تنامطا اهنأاك ةديعس ةليينو ٠٠ ةعماجلا . ةذتاسأ نم
 .٠.6 تلح دق. ىفيف

 ٠ تابرشلا باوكأ تعزوو
 مك ٠

 : لوقي ىهو 2 باوبلا هللا دبع مع توص عيمجلا عمس مث
 ٠٠ هيب دمحأ ىسل هج فارغلت

 رشلا تيد ئلا اوهبتنا: مهتاك ٠٠ 'غيمجلا ىلع تمصلا' فصبوو

 نيبو هنيب اهأرقو , زتهت ديب اهضفو 2 ةيقربلاب دمحأ كسماو
 ةرئاط « ليللا فصتنم ىف لصن » : لاع توصب اهمجرت مث , هسفن

 1 ٠ « ىليل 4”"  س مقر . ريا سيوس

 رخآلا لاسي مهنم لك +٠٠٠ رخآلا ىلا مهنه لك اوتفتلاو
 ٠٠ اهينيع ىف عزجلا عفتراو « مالا بلق قدو ٠١٠ اتماص الاؤس
 ةليبن ىتفش نيبو ٠٠ ءاكبلا كشو ىلع“ اهنأك ىفيف هجو مهجتو
 : لاخلا لاقو ٠ ركفي دمحأو ٠٠ اهل ىنعم ال ةماستبا

 اودعقياح اولوقيب اوناك شم ٠٠ اودعقي شوقحل ام لود
 نيره ٠*٠ 3 5

 انك



 طيحي ىذلا حرملا وجلاب ظفتحي نأ لواحي ىهو دمحأ لاقو

 قيل يلتقي
 ام ةياغل ٠ ضعب عم انلك دعقن انحا ٠0 ؟ مهانشحو مزال

 | ١*٠ ؟ نيمأ ذاتسأ اي كيأر هيا ٠٠ راطملا ىف مهلبقتسن حورن

 ٠٠ قفاوم : ةلئاعلا ىهد اذام مهفي ال رئاح ىهو نيمأ لاقو

 ةبوطخ ةلفح ئف اهنأ تركذت اهناك تمستباو اهسار مالا تعفرو
 ٠*٠ تتكس مث ٠٠ اهتنبا

 ٠٠ و٠٠ ىرت اي : ةليبن تلاقو
 ؟ ! ٠١ اهمالك متت ملو

 : اهسفن ثداحت اهناك ىفيف تلاقو

 ع و

 +٠٠ موش هناب همهتت ٠0 همهتت اهناك اهبيطخ ئلا ترظن مث
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 ىتلا ةرئاطلا لوصو دعوم راظتنا ىف ةعمتجم ةلئاعلا تلظ

 * مهنم لك ردص ىف جضت سواسولاو ٠٠ اهجوزو ىليل لمحت

 ده ىلا :ليعو افالخ» اهجوز عم تفلتخا اهلعل ٠٠ تضرم ىليل لعت
 !؟ ٠٠ لسعلا رهش قيزمت

 ريا نال نب را واكو ري ةسفام ةملاج

 هر م ل

 اهسفن عنقت نأ لواحتو ٠٠ مؤش اهتبظخ نآب كاسح مواقتو

 ىلع امؤوش نه نرتت الا ا ل وش سيل هنآ

 اوي ةليطشال فرش اهنا الحا ناسحلا ل جا ل
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 اهسقن ىف ريثتو « اهبلغت فورظلا هذه كرتت الأ بجيو ٠*٠ اهيه
 هدعت اهنأك ةتياث ةرظن نيمأ ىلا ترظنو ' ٠ اهلبقتسم مطحت اماهوأ
 , ىليل اهتخآ نم ظيغلاب ساسحا اهيلع ىغطو ٠٠ هب كسمتت ناب
 :اهتبطخ نالعا ةليل ىف اهتحرف تدسفأ اهنأل

 : رفزي ىهو لاقو , افقاو لاخلا ماقو
 ىقبن هركبو ٠٠ داعيم ايارو ٠٠ تقولد قزدأ نظضح ان

 ٠* ىليل ىلع ملست ىجين
 ٠0 اوجرخؤو « هتانبو هتجوز ذخأ مث
 نأ قيطي دعي مل هنأ كانه ام لك ٠٠ دعوم ىلع لاخلا نكي ملو

 ٠ همأ جاوز ىف هحتاف ذنم « دمحأ عم دحاو ناكم ىف اليوط ىقبي
 ديسلا ددع نيمأ مهعمو ٠ ءاشعلا ةدئام لوح ةلئاعلا تفتلاو

 وأ . ةيناث ةرم هنم رفت نأ ىثخي هنأك ىفيف بناجب امئاد اسلاج ٠٠
 ٠٠ ةلئاعلاب ملت ىتلا ثداوحلا نم اهب ىمتحي هنأك

 ٠ ةرئاطلا لوصو دعوم نم دكاتيل نوفيلتلا ىف ثدحتو دمحأ ماقو

 اوبكرو ٠ تيبلا نم اعيمج اولزن , ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ىفو
 دعقملا ىفو ٠٠ دمحاأ بناجب .ىمامالا دعقملا ىف مالا ٠٠ همحأ ةرايس
 ٠ نيماو .. ىفيفو « ةئيبن ىفلخلا

 مهنم لكو ٠٠ ةرهاقلا راطم ىلا قيرطلا ىق ةرايسلا دمحأ داقو
 مهطشنأ دمحأو ٠٠ نيرخآلا نع هب ففخي امالك لوقي نأ لواحد“
 .نكلو ٠٠ ةلئاعلا نع هيفرتلا ةيلوئسم هسفن لمحي هنأك . مالكلا ىف

 مهلوقع لغشي الو 2 مهبولق ىف طقسي الو مهناذآب رمي مالكلا
 ةملكلا دعي مهنم لك ٠٠ ىليل ءاقل ةظحلب ةلوغشم مهبولقو مهلوقع
 روصتيو هيتفش ىلع اهمسريس ىتلا ةماستبالاو . اهلوقيس ىتلا
 «قيرطلا لاوط ٠ ةتماص مالاو ٠* ةرئاطلا ملس لزنت ىهو ىليل هجو
 عبطتست دعت مل اهناك مث ٠٠ اهعومد سبحتل اهتدارا لكب نيعتستو

 : اهسفن بطاخت اهناك تلاقو ١ ةداح ةرفز ترفزف اهسواسو متكت نأ

 بو



 ! ؟ ٠٠ هدك ماوق مهعجر ىللا هيا ىرت اي
 نأ لبق رانلا“ ءافطاي عراسي هناك ةعرسب دمحأ اهيلا تفتلاو

 : ةيناح ةماستبا مستبي وهو لاقو « علدنت

 ناشلع فارغلت هل تعب ماضع وبأ ىقالت ٠٠ ةجاح الو

 ٠ عنصملا كسام ىللا هوه ماصع نا شيسنت ام ٠١ عجري
 اهنكلو . هقدصت ال اهنا ٠٠ ةنيزح ةماستبا. مآلا تمستباو

 ٠٠ اهنع فيفختلا هتلواحم ىلع هركشت

 ٠٠ راطملا ىلا اولصوو

 ٠٠ ةعاس عبر ةرئاطلا لوصو دعوم ىلع قاب

 : لأست ىهو ةحارتسالا ىف دعقم ىلع مالا تسلجو

 ٠٠ ٠ ؟ انه نم اوجيياح مه

 نيدنعبو ٠ كرمجلا نم اوتوفي مزال لود ٠٠ ال : دمحأ لاقو

 ٠٠ انه نم اوجرخي
 ٠ مالا :تتكسو
 ٠٠ ناثداحتي .اديعب اناكم ايحتنا , نيمآو + ىفيفو'

 ةرشتنملا ناريطلا تاكرش بتاكم نيب ناعكستي دمحاو ةليبنو

 تلاقو ٠٠ اهما بناجب تسلجو ةليبن تبهذ مث ٠٠ ةحارتسالا لوح

 !؟ ٠٠ هج ماصع ةليع نم شدحام ىنعي : ةسماه اهل

 ٠ شوفرعي ام مزال : مامتها الب مألا تلاقو

 « ناريطلا تاعك تانالعا ىف هينيعب بلقي دمحأ ىقبو

 نم هسفن لغشي ىتح 2 ابروا ىلا موي تاذ ارئاط هسفن روصتيو

 1 0 ل

 ٠٠ ةرئاطلا لصت ملو ٠٠ ةعاس عبرلا تضمو

 ٠٠ ةعاس فصنو

 ىفطي للملب مهساسحا ادبو ٠٠ راظتنالا نولمي عيمجلا ادبو

 لصت نأ اهنوديري مهنا ٠٠ اهيلع نانئمطالاو ىليل ءاقلل مهتفهل ىلع
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 < اهتنالاو يشركلا قرم قفل اذه قمت رقي 'قكح»# ةالبقلاو
 ةهسم فرعو « ناريطلا ةكرش بودنم لاسو نيمأ ناتسألا ماقو

 ٠ ةعابس اهلوصو رخاتدس ةرئاطلا نا

 5 مهسامح تفخو .6 ةزوزاكو 2 ةوهق اوبرشو

 ». .مهتامانكفما ةيافظناو
 ٠٠ ثيدحلل حلصي ءىش كانه دعي مل ٠٠ ثيدحلا نع اوفكو

 55 تكسيف 2 دحأ هبديجحي الو 2, فنعي ناريطلا تاكرش دقتني دمحأو

 نا ٠٠ اهل ثدحي نأ نكمي امو ىليل ىف اهريكفت دادزي مألاو
 لك ءارو اهلايخ قلطيو ٠ اهسواسو نم ددزي ليوطلا راظتنالا
 نيو انسولا فد نيددمتتت مك ++ ايفدنأل تحك نان نكس ىقلا يتاتقملا
 ,لوصو رخآت اذال *- فوخو عزج ةرظن اهينيع ىفو .2 ةأجف
 ؟ كقرتحا دق ؟ تطقس دق نوكت امير ؟ ثداح اهل ثدح امير ؟« ةرئاطلا

 ممجتست مث 9 اهفواخم نع حصفت نأب مهت اهنأك اهلوح تفلتتو

 ىرودع لقنت نأ نم اقافشا » اهردص ىف اهعزج متكتو اهتدارإ

 ٠ نيرخآلا ىلا اهباذ-
 هماقف ةأجفو

 ٠ ةرئاطلا

 تارئاظلا طبهم ىلع ةلطملا ةحارتسالا ةفرش ىلا اعيمج اوعره مث
 5 قدت مهبولقو 5 مهنويعي ءامسلا ىف نوشحبي اوذحاو

 هيأ  لخآلا لاسي مهتم لكو ٠ مههافش نيب ةتفاح تاماستناو
 ٠ : ١ ؟ ةرايطلا نيف ٠٠ ؟ نيف

 لاقو ٠ راطملا ضرأ ىلع ديعب نم طبهت ةرئاط ىلا دمحأ راشأو
 ٠٠ كانه ةلزان.٠٠ ىهأ : انيمث ائيش فشتكإ هناك

 نيمأ ذاتسالاو ** تمص ىف :ةرئاطلا نونَنتَتَك عيمجل دلأ ذخأو
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 ٠٠ هنوري ام .هتراظن جاجز فلخ نم ىري .نأ اثبع لواحي ديسلا دبع
 ديعتسي مهنم لك ادب دقو ٠٠ شعترت.مهبولقو ٠٠ برتقت ةرئاطلاو
 قف يردطتس نقلا ةماحفترالا ده >> اتي رؤسع يلا ةماكلا
 ٠ ىليل هحو ةاقالمل هينيع دعيو ٠٠ ةيتفش

 ٠ ةرئاطلا نم نولزني باكرلا ادبو
 طبهم نع اهلصفي ىذلا روسلا قوف ةلئاعلا قانعأ تدتماو

 +. ىليل نه .فميد نويعلا تقلاناو «٠ ىتاركاطلا

 ٠.٠ ىليل : ءاوهلا ىف اهعارذ زهتو زفقت ىهو ةليبن تخرصو
 هو ىليل

 ٠*٠ ؟ نيف ٠٠ ؟ نيف هيه : دمحأ لاقو

 ىليل رظن تفلتل اهعارذب ريشتو زفقت لازت ال ىهو ةليبن تلاقو
 ٠٠ قرزأ ناتسف ةسبال ٠٠ هيمآ اي كانه ىهأ

 ٠ ىليل : عاوهلا ىف'زفقت ىهو اهتخأ ىدانتو خرصت تداعو
 ٠ ١ ىليل

 ٠٠ ءاوهلا ىف اهزهي هعارذ عفرو , هتخأ دمحأ ىأرو 0
 ىرخآلا ىه اهزهت اهعارذ تعفرو . « ىفيف اهتآرو

 اذه ىلع اًئيش ىري نأ نع هزجعب فرتعا ديسلا- دبع نيمأو
 اهل ةماخنا هيتوشي يلهو دو امكام تلقون > دملا

 تناك دقو ٠١ عومدلاب ناتقرورغم اهانيعو ٠٠ ةتكاس مالاو
 ةلصوب اهبلق ىف ناك « ةرئاطلا نه لزنت ىهو ىليل ىأر نم لوأ
 حصت مل ٠ تتكسو اهتأر دقو ٠ ٠ اهدالوأ نوكد ثيح ىلا اهب هجتت

 لش اهفطاوع ريده “٠ ءاوهلا ىف اهعارذ عفرت ملو . اهتنبا مساب
 ٠٠ اهينيع نم عومدلا قلطأو . اهتاكرح لك

 ىدترت تناك ٠٠ ماصع اهجوز اهفلخو ةرئاطلا نم ىليل تلزنو
 « لاقتربلا رشق نول ىف رفولب اهيفتك قوفو 2 ءامسلا نول ىف ابوث
 تهاب اهترشب نولو ٠٠ ريغصلا قودنصلاك ةعبرم ةبيقح اهدي ىفو
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 بارتلا نول ىف تهاب اهينيع لوح لحكلاو ٠: ءامدلا هنم تبره
 نم تالصخ ترثانتو « 'اهسأر ةرخؤم لوح اهتريفض تفل دقو ٠٠

 + قرأ موت نم تظقيتسا اهناك تناك < .ءاوهلا ىف تراطو اهرعش
 ءايعالا هوسكي ٠٠ ضيرم اههجو ٠٠ ةجعزم مالحأ هلالخ اهتدوار
 + نمايلاو نؤهلاه بوتكم مايغا ++

 نيلبقتسملا عؤمج ىلا علطتت « ةرئاطلا ملس ىلع ةهرب تفقوو
 اهتوخاو اهمأ نع نيتفهلتم نينيعب ثحبتو ٠٠٠ ديعن نم مهارت نيذلا

 2 باكرلا روباط ىف اهجوز بناجي تراسو ملسلا نم تلزنو ٠٠
 تقلاشتا اوف رك 2: قيلتسسلا م دع نلا عللطتت لاك الا سهو
 " امام ٠*٠ امام : تسمهو 2 اههجو قوف ةحرفلا

 تداعو 2« اهتوص تسبح اهتحرف نكلو «٠ حيصت نأ تلواحو
 ٠٠ امام ٠٠ امام : سمهت

 ىلا لصت نأ لواحت « باكرلا .روباط نم ةجراخ تعفدنا مث
 اهماما ةيعارذ متع: كانه فقاولا ىدتمتلا نكلو. .:اهفوغاو اًهَعَأ
 ٠٠ مناه اي عونمم : بذهم .توص ىف لوقي وهو . اهدصيل

 : لوقي ىهو « اهعارذ نم اهدشو ماصع اهجوز اهب قحلو
 ٠٠ كرمجلا ىلع توفن مزال ٠٠ ىليل اي ىربصا .

 ةماستباو ** اهبلق زهت ةحرفلاو ٠٠ باكرلا روباط ىلا تداعو
 ةنيزحلا ةدرولا قوف ىدن ةرطق اهناك اهيتفش قوف ةريغص

 اهمأ ىلا اهساز لكيت ةتفتلم ”لازت' ل ىو .روباطلا ىف .تراتشو
 ٠ مهل خولتو نيحلاو نيحلا نيب اهعارذ عفرتو . اهتوخاو

 2« تازاوجلا فظوم مامأ تفقوو ٠٠ كرمجلا ىنبم تلخدو
 ٠٠ اهقورع ىف زفقت اهمد نم ةرطق لكو ٠٠ تاءارجالا لجعتت ىهو
 3 ميطتست دعت ملأ تعي كازا وسلا فلظوم ماا: نم ني تناك امو
 وحت تعفدناو ٠٠ كرمجلا تاءارجا لمكي اهجور تكرت ٠ رظتنت
 كرمجلا ةمالع صحفيل ىدنجلا اهفقوتشاو ٠* اهمأ وحن- .٠ بابلا

 نال



 هل تكرت ٠+ فقت ملف ٠٠ اهدي ىف اهي كسمت ىتلا ةبيقحلا قوف
 ٠. اهمأ ىعارذ نيب اهسفن تقلأو ٠٠ ةجراخ تعفدناو ةييقحلا

 ٠٠ عومدلا ترمهناو ٠٠ امام : .دهنتت اهناك تسمهو
 ٠0 ةنبالا عومدو « مآألا عومد

 ٠٠ اهمأ ناضحأ نيب لازت ال ىهو اهتخأ لبقت ةليبن تعفدناو
 ٠٠ ىرخألا ةيحانلا نم اهلبقت ىفيف تعفدناو
 لوح اهعارذ تعضوو ٠ اهمأ لوح نم اهعارذ ىليل تعفرو

 ٠٠ لبلب : اهعومد نيب نم حيصت ىهو « ةليبن
 : تحاصو ىرخألا يع ندب ا ممتجا وب ينالاولا ديا رح

 ىفيف ٠

 نالاهنيو ؛ امهتخأ نابذاجتي امهو ٠ نيتخالا عومد ترمهناو

 ل لا وقابل ةقعوز. :٠ دشتي قفا وم دعاو
 مث ؛ ىليل هيلا تتفتلاو ٠٠ ناشعترت .هانيعو ٠٠ شعترت هتماستبا
 ٠٠ هيبآ : حيصت ىهو هقنعب تقلعتو هيلا تعفدنا

 .!! ىفثشحو ٠٠ هيبآ اي ىنتشحو : ددرت ىهو هلبقت تذخأو

 ٠0 اهدرتسا هناك « اهمضي وهو سحأو ٠٠ هردص ىلا اهمضو
 ىليل تحتفو ٠٠ ملكتي الف , هتوص قنخت هفطاوعو'٠٠ اهيمحي هناك
 ٠ انيسلا دبع نيمأ تحملف . اهيخأ ىعارذ نيب ىهو اهينيع
 تعزتناو ٠٠ حرفلاب ةمخضم ةشهد ٠٠ ةشهدلاب اههجو ىستكاف
 نعت تعفرتا لب +: نيما ىلا ةجتت:ملو < دنحا ندع قوق نم اهنسخا

 : حيصت ىهو : اهتنضتحاو « ىفيف
 د ا ل وع نيش اكو د
 : لوقت ىهو « اهدي هل تدمو 2, نيمأ ناتسألا ىلا تهجتا مث

 ٠٠ كوربم فلأ ٠٠ نيمأ ذاتسأ اي كوريع
 : لاقو , كابترا ىف اهدي نيمأ ذاتسالا زهو
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 ٠ ىكيف كرابي هللا ٠٠ ةمالسلا ىلع هلل دمحلا
 د: وموت سوخ لود ل كار عيمجلاب فولت ةحرفلاو

 اولاسي نأ ةظحللا هذه ىف اوستن ٠ ٠ مهسواسو اعيمج اوسنو

 ٠.6 تداع اهنآ مهيفكي ٠*٠ ؟ ىليل تداع اذال

 هفلخو « ةموسرم ةماستيا هيتفش ىلعو , ماصع مهيلا جرخو
 + نئاقفلا' .نولمحي نولايشلا

 0 يلملم اوركذت ٠٠ ا نوري اوداك امو
 *: لسعلا نهش. نيكنن نأ لبق +٠ اهتلحر مكث: نا لبق: تباع

 ٠ نوقيفي اوأدب مهناك ٠*٠ مهتحرف تزتهاو
 ٠٠  كبترم تمص مهداسو
 ٠ ؟ ةعامج اي مكيزا : مهنم برتقي وهو ماصع لاقو
 ٠ ؟ طنط اي كيزا : الئاق درطتساو . مالا حفاصي هدي دم مث

 لك هبنت اهناك تلاقو ٠ هتنجو قوف هتلبقو 2 اهيلا مالا هتبذجو
 | ' : مهبجاو ىلا اهلوح نس

 نط هع ىلا +: يح اي ةيالكسلا ىلع ش ةكحلا +
 1 ٠.٠ 0 ةمالسلا

 نع ههجو ىف ثحبت اهناك , اهحفاصي ىهو ىفيف هيلا, ترظنو
 اهناأك اهينيع هنع د ىف. ةليبن دي.تشعتراو ٠٠ رسلا
 2, ةوق ىف هدي ىلع دمحأ دشو ٠ ٠ اهينيع ىف اهقافن ىري نأ ىشخت
 هنأو . ىوق هناي. هعنقي نأ لواحي هناك ٠ ةتباك تارظن هيلا رظنو
 اي من ننال ا
 ٠٠0 هلوح ام لك

 ٠ اهمأ لوح اهيتخآ عم تققو “٠ اهجوز ىلا ىليل تفتلت ملو
 عمست داكت الو , الاؤس لاست نهنم لك :٠ اهنلدابتي ةريثك ةلئساأو
 ٠ ةلئساألا تارشع ٠٠ ةلئسأ ٠٠ رخآ لاؤس قلطني ىتح باوجلا
 ٠٠ ةبوجآ الو

 نكح



 شم ةيبرعلا رهظي ٠* ةعامج اي انيب اللاي : دمحأ لاقو

 ٠٠ ىناينتسم ىتعاتب ةيبرعلا : ءوده ىف ماصع' لاقو
 ٠٠ ؟ مكدنع نم هج شدح ام هد امنا : مألا تلاقو

 دوعتم هنا اهب لوقي ةسرطغتم ةماستيا مستبي وهو ماصع لاقو
 + لاقو + ةكدرغ نيح ةرظتني ال ادحأ نا تح ىلا « نقتفلا ىلع

 ٠ تيملا ىف ىنونتسيو « ةيبرعلا ىل اوتعبي نيدوعتم مهلصأ
 ىلا نورظني نيرئاح اوفقوو ٠٠ راطملا ءانف ىلا عيمجلا جرخو

 : اهنم عيضت ال ىتح اهتحرفب ثبشتت ىهو ىليل تلاقو
 ٠١ ىتدوأ ىف ةليللا تاباحو ٠٠ مكاعم بكراح انأ
 ٠ ماصع ىلا !وتفتلاو ٠٠ جرحلاو تمصلا عيمجلا داسو

 ' هككتمو ركز رت ةنجور ىلا وتلا 0 و
 ش : مألا تلاقو

 اوبيسيو ٠٠ اياعم اوماني ةليبنو نان نوع اي ةلاجو
 ش ٠ ماصعو ىتنا ةدوألا كل

 : ميمصتو ةعرسب ىليل تدرو

 نفاس ملكت نيل افراق ناك "+ ماس اي نكس مارح ب

 ل مهتيب ىف ماني ماصع . حبصلل

 ٠٠ هدك ىلع انقفتا انذحا

 « .ضرالا ىلع ةعوضوملا بئاقحلا ةعومجم ىلا :تتفتلا مث
 | : اهادحا ىلا ريشت ىهو تلاقو

 بال ل ا ل

 ٠ عيمجلا تكسو
 تار رك د راكمت وأ دعوا رنا اوو ىلط رحل تعطراو

 ه ها و

 ضب



 ٠: رخآلا ىلا امهدحأ رظتي نأ نابنجتي امهنأ ظحالو ٠ ماصعو ىنليمل نيب هقنع دمحأ رادأو
 ٠٠ حبصلل كانه ىكاعم دعقن انلك ىجيذو ماصع عم ىحورتام بيط : حوحبم توص ىف ةليبن تلاقو
 ىتيلوتسا ىكيلع نياب : ةلعتفم ةكحض كحضت ىهو ىليل تلاقو

 ٠٠ ةدوالا نم هوتلش اونوكت اوعوا ٠٠ ىريرس .ىلع
 ٠٠0 تلاشنا ةجاح شيف ام ٠٠ ال : دهنتت ىهو ةليبن تلاقو

 ٠٠ ةيوش هيلع مانأ حورأ ىنيشحوتام لك
 ٠ هبرايس لخاد هبئاقح ليمحت ىلع فارشالاب لوغشم ماصعو
 : حرجلا ضفني هنأك دمحأ لاقو
 + ا يتشا كب ةعاسلا +: ةعابج اي الل انا
 مث ٠٠ ىليل ةبيقح عضوو *٠ ةرايسلا ىحن عيمجلا مدقت مث

 تسلجو ٠٠ هيناجب تسلجو مالا هتقحلو . ةدايقلا دعقم ىف سلج
 فقوو ٠٠ طسولا ىف ىليل ٠٠ ىفلخلا دعقملا ىف ثالثلا تانبلا
 : دمحأ هل لاق نأ ىلا ٠٠ ارئاح ديسلا دبع نيمأ ناتسالا

 ٠٠ :نيمأ ذاتسأ اي امام بنج دعقا لاعت -
 : هب حاصفق 2 هتريح ماصع ظحالو ٠٠ اددرتم فقو نيمأ نكلو
 ++ نيمآ ناتسآ: اي اياعم بكرا لاعت ب
 ىهو ىفيف تلاقو . اهيأر اهلاسي هنأك ىفيف ىلا نيمأ رظنو

 ٠٠ نوفيلت ىل برضا حبصلا هركي : لالذ ىف هل مستين
 .: مألا تلاقو .

 ٠ ئوس انلك ىدفتناح هركب ٠٠ نيما ذاتسا اي شاسنتام
 ٠٠ ريخ ىلع اوحبصت ٠٠١ هللا ءاش نا : نيمأ لاقو
 : ةلئاق مالا هتفقوتساف م هترايسب قلطني نأ دمحأ مهو

 ٠٠ دمحأ اي ىنتسا

 ىهو هل تلاقو ٠ ماصع تدانو « ةرايسلا ةذفان نم تتفتلا مث
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 ٠٠ اندنع هركب ادغلا نا ابابو امام لوق : ةريبك ةماستيا هل مستبت
 ٠٠ ةيوت نامك ةمالسلا ىلع هلل دمحلاو

 ٠ طنط اي هللا نذاب : ةموسرملا هتماستيا لالخ نم ماصع .لاقو

 تطمو ماصع ىلا ترظنو « اهيتخأ عم اهثيدح ىليل تعطقو
 تداعف , هلثمت ىذلا رودلا ىلا تهبنت مث , فرق ىف اهيتفش

 ثدحتت ٠0

 ىتح 2 تكست نأ ديرت ال اهناك ,قيرطلا لاوط ثدحتت تلظو
 ةسيبحلا اهفطاوعل ةصرفلا كرتت ال ىتحو ٠ + لاؤسب دحأ اهئجاقي ال
 اهمأ تظحالو ٠٠ اهسفن نم برهت ++ برهت ىتح ٠' قلطشت
 ٠٠ ثدحتت ىهو ٠٠ هيلع اهندعاسف . برهلا اهتلواحم اهاتشأو
 ٠.٠ سانئاو ٠*٠ ثنيتاسقلاو ٠٠ ندملا ٠٠ ايروأ ىف هتأر امع ثددتت

 دمحأو ٠*٠ ةديعس ٠٠ ةديعس اهنأب مهعنقت نأ لواحتو ٠٠ كحسصضتو
 اهلاسو :ةاجف اهثيدح عطق مث ٠٠ اتماص اهيلا عمتسيو ةرايسسل' دوقي
 هلقع نم قلطنا هنع امغر قلطنا لاؤسلا ناك ٠٠ هسفن لاسي هناك
 .!؟ هدك ىردب مكعجر ىللا هيأ امنا : نطابلا

 ٠٠ اهلوح نم عيمجلا تكسو ٠٠ ةهرب ىليل تتكسو
 ” + ةكحبط لفتفت ىهو تلاق امش
 هوبأ نم فارغلت هلاج ماصع لصأ

 ٠.٠ عنصملا ىف هيا لصح ةفراع شم ٠٠
 ٠٠ ةبذكلا هذه اوعلتبي نأ نولواحي مهناك اتوكس عيمجلا لظو
 انأ ٠٠ امام اي كل تلق شم : اهتبذك دكؤي هناك دمحا لاقو

 ٠٠ كعاتب فارغلتلا .انلصو ام لوأ نم هدك تجتنتسا
 ٠ سيراب ىفوشت شيتقحلام ٠٠ ةراسخ : ةليبن تلاقو
 , فينج ةيافك امنا ٠٠ اوس اهفوشن ىقبن : ىليل تلاقو

 ! ٠٠0 شننجتي ام ىللا اوننجي ٠٠ انيفو ٠ نيلربو
 ٠٠ اريثك ثدحتت ٠٠ ثدحتت تداعو

 رصم عجري مزال ناك ٠٠
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 ٠٠ تيبلا ىلا اولصوؤ
 عراشلا رخآ ىلا ةعيرس ةرظن تقلأو ٠ ةرايسلا نم ىليل تلزنو

 هللا ديغ مع ماقو ٠٠ لوخدلا ىف مهتقبس مث ٠٠ ىحتف تيب ةيحان ٠٠
 ةحرف ىف تلاقو ٠ اهدي لبقي نأ لواحيو ىنحنيو اهلبقتسي باوبلا
 : هيتفش تحت نم اهدي دشت ىهو

 ٠ توم ىنتشحو ٠٠ ىنتشحو ٠٠ هللا دبع مع اي كيزا
  كتحض عاذاو

 تروذ ٠* ىليل تس اي كدعسيو ىكيلخي هللا : هللا دبع مع لاقو

 ٠ ىوق اناشحو ىتنك ىتنا هد ٠* رصم

 ٠٠ بابلا اهل حتفيل ملسلا ىلع اهقبسو
 ٠ انتيب اي كيزا : حيصت ىهو . وىهبلا ىلا ىليل تلخدو
 ةأجف تزفقو ٠* اهينيعي ثاثألا .عطقو ناردجلا لبقت تفاط مث

 قوف اهسفنب تقلأو ٠٠ ةريغص ةلفط اهناك اهتفرغ وحن ترجو
 هه اهريرس

 : تسمهو تدهنت ىتح ٠ ريرسلا قوف حاتري اهدسج داك امو.
 !٠.٠ للا

 ىليل اهل تراشأف «٠ ملكتت نأ تلواحو . ةليبن اهب تقحلو
 ىفرعت ٠٠ ىريرسب عتمتا ام ةياغل ةيوش ىتكسا : ةلئاق توكسلاب
 انأ وهأ ٠٠ شت لمعتو ةيملا ىف اهيطحت امل ةعلوملا ةمحفلا ةتح
 ٠٠ شت لمعيب تقولد هلك ىمسج

 ٠٠ ةنارسخلا تسسلا شت :لمعيب ىللا هد : ةليبن تلاقو
 : ةرارح ىف ىليل تلاقو

 سيبابد نايلم ريرسلا ناك ول ىتح ٠٠ ةرسكم تناك ول ىتح
 انأ ىنيلاساو ٠٠ كريرس الا ريرس ىف ىحيرتستاح ام كرمع

 ٠٠ ةفراعو ةيرجم انأ ٠٠ ىتنب اي

 : ةكحاض ةليبن تلاقو

*»". 
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 ٠* ىدنع نم موث صيمق ىسبلاو ٠ ىريغ ىموق بط
 ثالك ةبياس انآ ++ ىتس اي: هاب ةبيل' < خرم ىف ىليل تلاقو

 ٠0 مهيتحش ىنوكت ىعوا ٠٠ هيا مهيف ىتلمع ٠ مون ناصمق
 : ةلئاق بابلا نم ىليل ىلع تلطاو « ىفيف اهءاروو ملا تءاجو

 نم ةناكله كنامز ٠٠ ملكتن حيصلاو ؛ ىليل اي. هأب ىمان

 0 1 «٠ ةرايطلا

 : ريرسلا قوف نم ةفقاو زفقت ىهو ىليل تلاقو
 ٠٠ هيا كل تبج انأ لوألا ىكيروأ مزال ٠ د

 ا ا
 ةريبكلا اهتبيقح لمح ىف لبلب عم تنواعتو وهبلا ىلا تجرخحو

 مآألاو اهيناجم تسلجو ضرالا ىلع اهتعضوو 3 ٠ "اهمأ ةرجح ىلا

 نأ دغي دمحأ ءاجو نت اهيلع نالطي اهاتخاأو اهريرس ىف ةسلاج

 نوغلطتي عيمجلاو ٠٠ نهيلا مضناو ٠ جاراجلا ىف ةرايسلا عضو

 ش , ٠٠ ةاجافملا ىلا ةفيلتم نويعب ةديقحلا ىلا

 ةقينأ ةريغص ةيبدلع اهنم تجرخأو ٠٠ ةبيقحلا ىليل تحتفو

 تلاقو ٠ ٠. ةضفلا نول ىف ةريغص ةعاس. اهلخادب ترهظف اهتحتف

 ٠٠ امام اي كناشلع ىد : اهمأل اهيطعت ىهو
 : لوقت ىهو ةعاسلا مالا تذخأو

 اا

 ٠٠ ةبيقحلا لخاد ىف رظنت لازت ال ةليبنو

 2 اضيأ ةضفلا نول ىف ىلاجر ىرخأ ةعاس ىلدل تجرخأو

 :اهيحآل اهلواتت ىهو تلاقو
 ٠ لاسرقينوي ٠٠ ارسيوس نم ٠٠ هيبآ اي كناشلع ىدو

 شيا ٠١ العف ةعاس زياع تنك انأ هد ٠٠ ىسرم : دمحأ لاقو

 ؟ ٠*٠ ةعاس زياع ىنا كفرع



 ٠٠ ىبلق : لالد ىف ىليل تلاقو

 امهتطعأو « نولروالا ١» فوصلا نم تكاجو رفولب تجرخأ مذ

 ٠٠ ىليل اد ىوق ةولح تاجاح ىتبج ىتنا هد : مألا تلاقو

 + سولق اياعم شناك امو ++ شتقمل ام ++ ادبا : ىليل تلاقو
 :مانأ لخباح انا « حيصلل اوملكتت اودعقتاح اعبط : دمحأ لاقو
 : الئاق ىليل ىلا تفتلا مث

 ٠*٠ ىنيتسوبو ىتيج اذا الا ٠ حبصلا ىنيع حتفاح شمو

 : ةكعاض ىلدل تلاقو
 ٠٠ عيصلل تقولد نم كسوبأ ةدعتسم نإ +٠ .هدكأ يا
 ٠٠ جرخو « ءاوهلا ىف ةلبق دمحأ اهيلا ىقلأو
 مألا تلاق ن“ ىلا « مالاو تانبلا ندب بذاجتي ثيدحلا داعو

 : اهسواسو متكت نأ عيطتست دعت مل اهناأك

 ةقشلا اهتعبو ٠ مونلا ةدوأ صلخ ىلومرتنب نا ةقراع ىتنا
 ٠صلاخ ةولم تعلط « اهيفوشتو كانه حورن حيصلا ةركب : كتعاتب

 ٠.٠ اهمآ هلوقت نأ ديرت اذام تمهف اهناك ةهرب ىليل تتكسو
 ضيفخ ترص ىف تلاقو ٠* اهترظن تافطناو ٠٠ اهتماستبا تتكسو
 ىلع انه دعقاح انأ ٠٠ ىتقش حوراح شم انأ : رارصالاب ضيفي
 ++ ماصتعل عجراح شما + لوط

 !! ربخ اي : اهبلق ىلع اهدي عنضت ىهو ىفيف تلاقو
 ! ٠٠ ىتقحل ىتنا ٠٠ ىليل.اي هد مالكلا هيا : ةلييخ تلاقو
 ناك امهمو ٠٠ لصح ىللا هيا ٠٠ 'ىتنب اي ىازا : مالا تلاقو

 ٠٠ هيف ىركفت الو « هد  ىز مالك ىلوقت شحصيام لصح
 : سكنم اهسارو ىليل تلاقو
 + تععصس مالك كلا 2+: لام آم ةنياك شيفا اها
 ! ىنيمهف ٠*٠ ىليل اي لصح ىللا سب هيا : مالا تلاقو
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 . نكطاخ ناك للا ءانبمع + ردهم هوي نك ىليا كلاقو
 ناسذا ٠٠ صلاخ ىنات ناسنا ٠٠ ىنزوجتا ىللا ماصع ىه شم
 ٠٠ هاعم شيعأ شردقا ام ٠*٠ هاقياط شم

 ٠*٠ لوألا ىف هدك اولوقدب اوزوجتيب ىللا لك : مالا تلاقو

 : خرصت اهناك ىليل تلاقو

 شم ناك هدك ماصع نا فرعأ تنك ول ٠٠ مهلك شم ٠٠ ال

 ٠ ليخت هد ٠* هزوجتا أم لبق ىسفن توم تنك ٠٠ هزوجتأ نكمم

 ٠٠ ليخي سي شم هد ٠ * ليخب ماصع نا ركاف ناك مكنم دح * ٠ نتن

 ىرتشأ ناشلع سولف ىنيدي شيضرام هنا اوروصت ٠٠ فسكي هد
 ىف ىعاتي شوربلا عيبا تيرطضا ام ةدافغل . ىئد تاجاحلا مكل

 ٠٠ ٠ و٠٠ ىرتشأ ناشلع ارسيوس

 هاعم شناكام نكمي اه ٠٠ ىتنب اي هلامو : اهمأ اهتعطاقو
 00 َ ٠٠0 سولق

 هتقيرط ٠*٠ هاعم شناك ام ول ىتحو ٠٠ هاعم ناك : ىليل تلاقو

 ىقنيب ىهو هتقيرط ٠٠ ةدناكوللا الاو , نونسرجلا بساحيب ال
 ٠٠ نتن ٠+ نتن ٠٠ حسفتنب انحاو هتقيرط ٠٠ لكالا

 ٠٠ سولفلا ناشلع هيبيستاح ىنعي : ىفيف تلاقو
 هقالخأ ناشلع امنا ؛ ليخب ناشلع .سب شم . ال : ىليل تلاق

 ٠ ةرافسلا نم فظوم اناعم ناكو انمزعتا ةبون اننا !اوروصت ٠٠

 انعجر ةلفحلا دعبو 2 نيترم اداعم صقر ماق “٠* ريغص فظوم

 نيترم توفله دحاو عم ىصقرت ىازا ٠٠ قانخ اي تاه هدو 2 تيبلا

 ىنبرضي ىوان هنا ىل ايهتاو ٠٠ هد لكشلاب هاعم ىصقرت ئازاو ٠٠

 ٠ ىنمحتسا ٠٠ رويغ نوكي نكمي « تب اي شهلمم تلق ٠٠
 ىلع انمزعتاو « نيلرب انخر دحاو عوبسا دعيو ٠٠ تلمحتساو
 ىببلطو ٠٠ هاعم ضوافتي حار ىللا عنصملا نيفخوم عم اشعلا
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 ٠ ىل حمسف هنذآتسأ ماصع ىسل تيصب ٠٠ صقرلل مهنم دحاو

 تيقبو ٠> لفاس ٠.٠ بدألا ليلق ناكو ٠ لجارلا عم تصقر تمق
 تصلخو ٠٠ شكرحت ام ماصع نكل ٠٠ ةحيضف لمعي ماصع ةفياخ
 ةرم ايامعم صقري هنا هسفن لجارلا بلط ةيوش دعبو ٠٠ ةصقرلا
 ىكيلخ » : ىبرعلاب ىل لاقو ماصع ىل صب ٠١ ترذتعاف ٠٠ ةينات
 .لحازلا + ءاعم تصفر: تمقو © هاسعع ىصقوا ىموق < ةقيظلا
 تيبلا انعجر ام دعبو ٠٠ ملقلاب هبرضاح تنك ىنا ةجردل ٠٠ اهدوزا'
 « بدالا ليدقو لفاس هد لجارلا نا هل تلق ٠٠ ةجاح لك ماصعل تلق
 ٠ ماصع ىس هيا لاق اوركتفت ٠٠ ىنات هاعم جرخن شحصي امو
 الكسر 0 ةكرشلا رزه و3.“ ةوك كيلوت اع ةحيش اه نلالاق
 اًيندلا ىف قولخم لفسأ ماصع نا ٍتمهف ٠*٠ تمهقو !! هاعم هلك
 ٠ اهلك ىد

 ! ؟ اهيفلاتب الاو ؛ حيحص ىد تاياكحلا : ةليبن تلاقو

 : اههجو نقتحا دقو . اهيلا اهسأر عفرت ىهو ىليل تلاقو
 8 حيجص حودمم ةمحرو ** حيحص

 عومد . ؛هيدح ىلع تباسنا مث.اهيتدع ىف عومدلا تعمجتو
 ٠ ةتماص

 ىلا اهتنئضتحاو , اهلوح اهعارذ تفلو « اهبناجب ةليبن تسلجو
 يلا لع ويلا

 ٠ ىطيعت نيدعبو ىكيب ىنهتن 11 ىنتست
 ٠0 ءاكبلاب تشهجأ مث . اهتخأ ردص ىلع اهسار ىليل تدنسأو

 ٠٠ اقينع .اداح ءاكب

 ,اهتخأ ىلع ةرسح قزمتي اهبلقو , اهيل رظنت ةققاو ئفيفو
 ٠ ىليل هتلاق ام لك قدصي نأ ضفري ٠٠ اهقدصي نأ ضفري اهلقعو

 1 ا ا ع و 3 مألا تلظو

 تلاق مث ٠٠ ركفلا نم ةماود اهلقع ىفو ٠٠ تماص ملأ اهينبع ىفو

6 



 ا ا دهنتت ىهو
 ٠ ملكتن حبصلا هركبو

 هافانا قش يهز خل اقوي ءوعتلاو .للقلا يهجر ليل تقفز
 اهتعطاقو ءاجر اهفصنؤ مزح اهفصن ةماستيا مالا اهل تمستيأاو

 , عمسي الو ملكتي تقولد غامد هيف شدح ام ٠٠ ىليل اي هركب : ةلئاق

 ضرألا ىنع امهتسلج نم اتماقو 2 ىليل اهتخأ ةليبن تبذجو
 ٠*٠ ىليل : ضيفخ توص ىف مألا تفتهف *٠ .جورخلاب اتمهو
 ٠.. ةتماص ٠٠ اهيعارذ اهل تدمف ٠ ىليل اهيلا تثفتلاو

 ىف اهردص ىلا اهتمضو اهمأ اهتلبقو 2 امهنيب اهسفنب ىليا تقلآو
 : ةريحلاو ةعوللا نه ةداحس ىف قراغ اههجوو تلاقو . :نانح

 ٠٠ ىتبيبح اي 'ريخ ىلع ىحبصت
 ٠١٠ نهيبايث نلدبأاو ٠٠ مألا ةرجح تانبلا' ترداغو

 * اهتبيصم ىف ةمهاس نهنم لكو ٠٠ اهشارف ىف نهنم لك تدقرو
 و رستم هارت ديالا عطقتم ثيدح نهنيب رادو

 ٠* رونلا ءىقطأو
 ٠٠ بعتم دماه اهدسشسج ٠*٠ مالظلا ىف ناتحوتفم ىليل انيعو

 طشن ناظقي لقع هنا ٠٠ اهلقع ادع ام ٠٠ بعتم دماه اهيف ءىش لك
 ام لك ضرعتست ىهو ٠٠ مانت ىتح اهمحريو ادهي نأ ديري ال ٠*٠
 ٠٠ امايأ تسيل اهنا ٠*٠ ماصع تجوزت ذنم مايألا هذه ىف اهب رم
 اهتضق ىتلا دوسلا ىللايللاو ٠٠ لايجأ + نينس ٠٠ روهش اهنا
 ءامد هيف ىرجت امناك رعشقي اهدسجو ٠٠ دحاو شارف قوف .هبناجب
 ىف ماحزلا ةحئارك ٠٠ اهفنأ المت هسافنأ ةحئارو ٠٠ جلثلا بوذ نم
 ٠٠ هقافنو “٠ :ةليقثلا هتاملكو ٠٠ هتناتن ٠٠ هلخب مث ٠٠ سيبوتالا
 اهنا ٠٠ ال ٠٠ ىحتف ىلا لصت ىتح عفادتت اهراكفأو *٠ و ٠٠ و
 ديرت ال / هبحت لازت ال تناك ىل ىتح *٠ ىحتف ىف ركفت نأ ديرت ال
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 عم شيعت نأ عيطتست ال اهنال قالطلا بلطت اهنا ٠٠ هيف ركفت نأ
 ,تملستسا دقل ٠ ٠عطتست ملو ٠ تلواح دقل ٠٠ عيطتست ال * ١ اهجوز
 نأ دح. ىلا تملستسا ٠*+* مالستسالا نم ديزم كانه دعي مل ىتح
 ىلع لذلا ةمصوك هتعفصب سحت لازت ال اهنا ٠٠ هتاعفص تلمتحا
 هل تكرت دق تناك +“ هل ةملستسم اهتعاس تئاك دقل ** اهدخ
 6 هسافنإ ةحكار: مالت ال كيل اهيماقلا تمتكو ٠.٠١ ادناه ٠٠ اهدسج
 ىتح اهياصعأ ىلع تطغضو ٠٠ ههجو. ىرت ال ىتح اهينيع تضمغأو
 ىتنا »': خرصي وهو اهعفص ةاجفو ٠٠ افردص قوف هلقث لمتحت
 اهنكلو ٠ مرجملا ٠٠ لفاسلا ٠٠ « ةدراب تنا 3 تس شيعفنت ام

 ىلاتلا مويلا ىق اهيلع هبساحت ملو ٠٠ ةغفصلا تلمحت ٠٠ تتمص
 شيعت ناب اهسفن عنقت نأ عيطتست اهلعل ٠٠ .اهباذعو اهمالآ تمتك ٠٠

 ٠٠ هعم

 اهلؤيو 7 جضي اهلقعو ٠ اهريرس ىف ةدقار ىهو ىليل تدهنتو
 ٠ ريكفتلا- نع فكت نأ عيطتست الو ٠٠ .مانت نأ عيطتست ال اهنا *٠

 ها ىلإ هربت كلامنا يلا ندم نال اهقدرت نو“ ٠ بذعتت اهنا

 ْ ٠٠ |ديآ دوعت نل ٠٠

 اهيمدق فارطا ىلع تراسو ٠٠ اهشارف قوف نم تزفق ةاجفو
 ٠٠ ءوده ىف بابلا تحتفو « اهمأ ةفرغ ىلا تهجتاو٠ ٠ مالظلا ىف
 سوناف نم قلطني تفاخ عاعش الا هددبي ال مالظ ىف ةقراغ ةفرغلاو

 ++ ةذفاتلا نم لطشتيو: + عراشلا
 . اهمأ يلا رظنت . ةفرفغلا باي دنع ةددرتم تفقوو

 ٠٠ ؟ نيم : تلاقو ٠ ةتغب اهسار مالا تعفرو
 شم ىلصأ ٠٠ امام اي ىتمن ىتنا : تفاخ توص ىف ىليل تلاقو

 ٠٠ مانأ ةرداق .شم ٠٠ مون ىل ىاج
 ان لل اا اهبناجب اناكم سقت ىهو مالا تلاقو

 ٠ ىتبيبح أي

 عدلا



 ةميتي ةلفط ةحرفك ةنيكسم ةحزف اههجو ىلعو « ىليل تطخو
 23 ٠١ اهدخ قوف .اهتلبقو , اهمأ بنلجب تدقرو ٠٠ امأ اهل تدجو

 ٠ ىتبيبح اي ىمانت ىلواح : اهتنبا ىلع تبرت ىهو مألا تلاقو

 ىتايحو ٠٠ امام : اهمأ ردص ىف شمكنت ىهو ىليل تلاقو
 ٠ ىنات ماصعل شينعجرتام ٠٠ حودمم ايوخأ ةمحرو « كدنع

 عجارت اهناك ةهرب تتمصو ٠٠ اهرهظ ىلع ةدقار مألا تلدتعاو

 اميف هللاي نيعتست اهناك دهنتت ىهو تلاق مث .٠ ملكتت نأ لبق اهسفن
 .لوقأ ردقأ ىنعي «, تس ىتيقب ٠ ىليل اي تقولد ىتربك' ىتنا : هلوقت
 © ةريقنخ ىثناو كل اهلوقأ: نوقأ ندنكام تاجاح: ىلع. كل

 ىف اههجو نع اهينيعي ثحبت ىليلو . ئرخأ ةهرب مألا تتكسوا
 ٠٠ ىكوبأ بحاب شتنك ام ىنا ةفراع ىتنا : تلاق مث , مالظلا

 ٠٠ ةقهش متكت اهناك ىليل سافنأ تتكسو

 نم هبذجت اهناك بعتم تفاخ توص ىف ةلئاق .مالا تدرطتساو

 نم رتكأو ٠١ هفرعا ام ريغ نم ٠٠ هبحأ ام ريغ نم هتزؤجتا : ديعب
 ىنأ هتزوجتا ام دعب ىل ايهتاو ٠٠ ىنات دحاو بحاب تنك ٠٠ هدك
 ةجاح هيف شناك ام ٠٠ هقيطاب شتنك ام ٠ هاعم شيعأ ردقأ اح شم
 ىنا لسعلا رهش ىف هسل انحاو تركفو ٠٠ نينتالا انحا انعمجت
 .تنك ىنال تلمحتسا ٠*٠ تلمحتسا امنا ٠٠ برهأ الاو ٠٠ رحتنأ

 اهسفنب اهبيصن راتختي شم ةدحاولا ناو ٠* ىبيصن هد نا ةفراع

 اهيب شيعت ةجاح اهييصن نم لمعت اهنا هلمعت ردقت ىللا لك ٠٠
 ىلمعت اح ىتقلطا ول تب اد ٠٠ ركفأ دعقأ اهمايأ تنكو٠ * ةحيرتسم
 +. ةيحاب ىللا ضخشلا زوستا ندقا اه شم ىتا ةفراغ تتنك + * هيأ

 نكمي ٠٠ ىنات سيرع' ىليجي امل ىنتساو « اباب تيب عجراح تنكو
 ' بذعتا تلضفو ٠٠ تلمحتسا هدك ناشلعو ٠٠ لوألا نم شحوأ ىقبي

 ىكوبأ شاقبام تفلخ ام موي نمو +- دمحأ ىكوخأ تفلخ ام ةياغل
 هلمحتسيا تيقيو ٠٠ ىدالو وبأ ٠*٠ دمحأ وبأ هأب امئا ٠ ىزوج

 عال



 فاخأ تيقبو ٠* مهل بعتأو 9 ىدالو لمحتسب ام ىز هل بعتأو

 هلو ؛ سفن رطاخ ناشلع شم ٠ ىدالو ىلع فاخاب ام .ىز هيلع
 ىتايح تلخدو * ٠ ىدالو ويأ هنا ناشلع امنا ٠ ٠ ىزوج هنا ناشلع

 امل الا اهفرعت ةدحاولا نكمم شم ىنات عون نم ةداعس ٠٠ ةداعسلا
 :. ٠ نالوأ اهدنع ىقبيو ١ فلخت

 ةلئاق درطتست ىهو مالا تدهنتو
 ٠0 ةديعس تنك ىسفن ىقالاب « ىتايح ىف ركفاب امل تقولدو -

 ام لوأ ىف ىباذع تلمحتسا ىنا الأولو ٠*٠ ىدالوو ىتيبب ةديعس
 ٠٠ ةديعس تيقب شتنك أم , تزوجتا

 تداع مت ٠٠ اهمأ مالك ىف نعمتت اهناك « ةتكاس ىليل تلظو
 ىتبيبح أد :اهيدي نيب اهيعارذا نضتحت ىفو تلاقو ٠ اهيف شمكنت
 ٠ كف ليسح هد لك نأ ةركاف شتنك ام +٠ امامي

 : اهتنبا ماع بمد مل ابنال ا تدرطتساو
 ىتنا ةمهاف ىنا ىفرعت ناشلع +٠ ىد ةياكحلا كل. "لوقاب انا

 نكمم شهو ٠٠ هيب ةساح ىتنا ىللاب ةساحو ٠٠ هيا دق ةقياضم
 ٠٠ كتداعس دض فقاح الو كملظاح

 شم ةرداق -شمو ريتك تلواح انأ امام اي سب : ىليل تلاقو .
 ٠٠ ةرداق

 ٠ ىتنب اي كبيصت هد :. ردقلا ناسلب قطنت اهنأك مالا تلاقو
 ٠٠ اهدياب اهييصن راتخت شردقت ام ةدحاولا . كل تلق اه ىزو

 ىتنك اذاو ٠٠ ىبيصنب ةيضار شم انأ : رارصا ىف ىليل تلاقو
 مزال ٠٠ كيز بنذعتا ىنيبيست ىكيلع مارح ىقبي تيبذعتا كنا ىلوقتب
 تفلخ ول ىنا شيركتفت امو قالطلا ىلع ىنيدعاست مزالو ٠*٠ قلطأ
 ىدالو هركا احو ٠٠ رتكأ هفركا اح ٠٠ هلمحتسا ردقا اح ماصع نم
 . ٠٠ هرطاخ ناشلع

 عدرا



 : اهتصق ةياور ىلع

 مالكلا ىتلق شيتنك ام مأ ىتنك ىل ٠٠ ىليلاي هدك شيلوقت ام
 ىلمعتاح نامك ىركف ٠٠ قالطلا ىف ىركفت كنا ةيافك شمو ٠٠ هل

 ٠" قالطلا دعي هيا

 ٠ ! لغتشاح ٠٠ ةجاح لمعا اح شم : ةعءرسب ىليل تلاق

 ٠٠ ىزوجتت مزال ٠٠ ىلغتشت كنا ةيافك شم : مالا تلاقو

 | ٠٠ تمرح صالخ ٠٠ هيل نوجتاو : ىليل تلاقو
 ةجحاتحم ةدحاو لك نأل ٠٠ رزوجتت مزال تنب لك 0 مالا .تلاقو

 ٠. ناوجلا الا ٠٠ لجار اهل ىقبي ناشلع ةقيرط شيف امو لجارل
 +٠ ٠ ةفيرش تنِب تماد ام

 دفا يا شقا زودت اج منك ىلا ضم رهن ىف نادل تلاقو
 ١ 5 ماصع نم محرأ نوكياح « هزوجتا

 تحت اهعارذ تعضوو : اهبنج ىلع تدقرو مألا ترادتساو

 ةياغل اهطحأو .ايندلا ليشاح ىنا ىدكأت ىقلطت مزال ناك ىل
 ام نا ٠٠ ةدياف شيف ام نا نم لوألا دكأتأ مزال امنا ٠* ىقلطت ام
 ٠ قالطلا ريغ شيق

 : ءاكبلاب مهت ىهو ىليل تلاقو

 اح تلواح ٠٠ ريتك تلواح انأ ٠٠ امام اي ىدكات

 : اهتنبا رهظ ىلع تبرت ىهو مألا .تلاقو
 ا وسلا سوت

 رم ول كا و

 ع
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 نهماو تانبلاو « ىلاتلا مويلا حابص تيبلا ىف ةايحلا تظقيتسل
 ىلع رثكأ نصرحيو ٠+ نهنيب ىليل عوضوم نرثي الا ىلع نصرحي
 ةدوعب نهتحرف نكرتي نأ نلواحيو ٠٠ دمحا ىلا ءىش هنم لصي الا
 تاعمتجم تانبلاو ٠٠ اهجاوز لبقتسم ىلع نهعزج ىلع ىغطت ىليل
 اهتياكح نم ىليل تاف ام ىورت امهنم لك ىفيفو ةليبنو « نهتفرغ ىف

 داكت ال مث ٠ ابوروأ ىف اهتادهاشم نم اديزم امهل ىورت ىليلو ٠
 ٠ رخآ ثيدحب اهاتخأ اهلغشت ىتح اهجوز نع ثيدحلا ىلا دوعت
 ىلع فرشت تيبلا ءاحناب فوطتو دوعت مث اهتانب ىلع ددرتت مالاو
 دقتس ىتلا ماعطلا فانصاب خابطلا ىصوتو ٠ مدخلا لامعأ
 ةياستما اهيققتك , ىلع :قلعت انكاذ" ىهو ءادعلا :ةدئام ىلع اهفويدهل

 ادم دم نول ل

 + ”ايتتبا :لفتسم - ىلع ةدككلم

 دئام ىلع :« ليوط نمز ذنتم ةرمه لوال . ةلئاسعلا تعمتجاو

 رقم لع ليحل تلشتلا دنا وخلا ىلع افا دعا قاف ٠٠ راطفالا
 2 ةددرتم تارظن همأ ىلا رظن مث « هنافحب تاحرف نهو , اهسأر قوف

 جرخو 2 اهدي لبقي ىنحناو . اهنم هفقوم ديدحت نم هتني مل هناك
 : هءارو حيصت همآو

 ٠ ةدراهنلا فودض اندنع انحا ٠٠ دمحأ اي شرخاتت ام

 / ©0 رضاح : بابلا دنع ىهو دمحا لاقو
 تحتفو « نهتفرغ ىلا نمق مث ٠٠ نهثيدح ىلا تانبلا تداعو
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 لعضشت تاديو 2 رئاجس ةيلع اهنم تجرخأو 0 اهدي ةبيقح ىليل

 : ةشهد ىف ةليبن تحاصو 53/6 ةراجسم

- 

 ٠٠ لاع للاو ٠*٠ ىبرشتب ىقنا
 ةيلاعتملا ةاتفلا رود لثمتو « اهيفتك دحأ عفرت ىهو ىلدل تلاقو

 : ةكحضم ةكرح ىف

 شوسنتام ٠٠ مكيز ةصوعفم تنب هسسل ىنركاف متنا ٠١ هلامو
 ٠١٠ ةزوجتم ٠٠ مادم تيقب ٠٠ تربك , صالخ قنا

 ٠*٠ ةريبك ىقبت رياجس برشت ىللا ىهو : ةطخاس ىفيف تلاقو
 ٠٠0 !! بدألا ةليلق ئقبت الاؤ

 ىزوجتت هركب ٠٠ ىفيف اي ىتكست ىبنلاو : ةكحاض ىليل تلاقو
 1! ساكسلا ترك: ذاوجلا ىف ةحاح نست نأ يفرشوا

 ءاوهلا ىف ناخدلا تثفنو ٠ اهتراجيس نم اريبك اسفلا تبذجو
 :+ ةاوملا دحأ ىلا نارظتت امهتاك ٠ ةشهد ىف اهيلا .نازظنتك اهاتخاو

 ش :' ةروهبم ىهو ىفيف تلاقو
 ! ٠*٠ نيشاشحلا ىز كلكش ىتنا هد ٠٠ ىتخا اي ىفوش

 !! شفن ىدخات : ةكحاض ىليل تلاقو

 ٠٠ لايع بعل هد :.اههجوب اهنع حيشت ىهو ىفيف تلاقو
 ٠١٠ هدك ىنيرو : اهتخأ ىلا اهدي دمت ىهو ةليبن تلاقو
 نم ةبون اهتياتنا مث ٠٠ اسفن اهنم تيذجو ؛ ةراجيسلا تذخاو

 ىلع طفت“ نمو ابيككا ىلا ةراعيسلا تياغاو + .داقلا لاعسلا
 +٠ اهلاعس فقوتل اهردنع

 : اهتراجيس ديعتست ىهو ىليل تلاقو
 ٠٠ لوالا ىزوجتت مزال ٠٠ شعفني ام -
 ادهي اهلاعسو ةليبن تلاقو

 ! زوجتاح شم .٠*٠ رياجس برشت مزال زوجتت ىللا تناك ول
 ٠ ؟ صالخ ةفييك ىتيقب كترضح ىنعي : ىفيق تلاقو

 قدح



 ! ةحزنق سب ٠٠ ادبأ : اهيفتك زهت ىهو ةطاسب ىف ىليل تلاقو
 تراتحاو ٠ ىليل تكبتراو ٠.. تانبلا ىلع تلطأو « مألا تءاجو

 تحت اهدي تفخأآو « اهدي نطاب ىف اهتفخأ مث « اهتراجيس ءىبتخت نيأ
 اهتماستبا تلظو ٠٠ ناخدلا ةحئار مألا تمشو ٠٠ ريرسلا ةءاله
 : تلاق مث +٠ اهيتفش نيب ةقلعم

 ىتودعاسد اوجيتو ٠٠ تانب اي هأب اوسبلت اوموقت شم
 : ةيوش

 ٠٠ رضاح : اهمأ نم صلختت نأ ديرت اهناك ةعرسب لبلب تلاقو
 : ةفرغلا نم بحسنتو مستبت ىهو تلاقو « ىليل ىلا مالا ترظنو

 ٠ ! ىليل اي ةيالملا ىقرحت ىبساح
 ش ٠ مالا تجرخو
 ىليل تلاق مث ٠٠ كحضلاب اهاتخآ تجضو “٠ ىليل.هجو رمحاو

 ش اهمف ىف ةراجيسلا عضت ىهو
 +17 يرق تانيشسلا مكلتطا ++ نيفياحم
 + :اهنتخلا هتاقت اهتاك ٠ ةزاجيسلا نم ادهناو اهسفن: تذكاو

 : لوقت ىهو « ةذفانلا نم اهب تقلأو ؛ اهبشبش لعن ىف اهتافطأ
 هسل تانب مادق رياجس برشا مزال .شناك ام ** ىلع قحلا

 ٠ ! شوزوجتا اه
 ٠٠ ثالثلا كحضو

 ادعاستل اتجرخ مث ٠*٠ امهبايث نايدترت ٠ ىفيفو ةليبن تماقو
 بورلاو مونلا صيمقب ٠ اهريرس قوف ةسلاج لازت ال ىليلو ٠٠ امهماأ
 , ةكحضو ةملك اهعم الدابتيل ٠ اهيلع ناددرتت اهاتخأو ٠٠ ربهاش ىد

 ٠٠ امهمأ ىلا نادوعت مك
 تجوزت ذنم اهنأك « تيبلا دادعا ىف ةمهاسملل ىليل دخأ عدد مل

 ريغ رخآ تيب اهل حبصأ ٠٠ ةفيض تحبصأ ٠٠ هنع ةبيرغ تحبصأ
 ٠ تيبلا اذه

 اح



 * وتاتلا نمزج قو هةر ةكاحللا ةفاسلا نقو
 ٠١٠ ماصع لوصو نلعي ىجرفسلا دمحم ءاجو
 ءاع ءافشلا قوق نهب تاماسنالا تطقتمو.
 ٠ انيدتبا : :ةليبن تلاقو
 ةسلاج اهيعارذ نيب اهيقاس مضت ىهو رارصا ىف ىليل تلاقو

 أدبو « اهتارظن تدتحاو . اهيبدجاح نيب ام تدقع دقو ريرسلا قوف
 : برحلا لوبط اهل عرقي هناك ةدشب برضي اهبلق

 ٠٠ هقوشاح شم انآ ٠٠ مكباسح اولمعا
 . اهنا ىليل ىلا رظنت ىهو تلاقو ٠ لجع ىلع مالا تءاجو

 ٠٠ كزوج ىفوش ىليل اي ىموق : اهيخارت ىلع اهبنؤت
 الو هفوشأ هزياع شم ٠٠ هفوشاح شم ٠٠ ال ىليل :تلاقو

 ٠٠ هل عجراح شم ىنا هل ىلوقو ٠ كترضح هيفوش ٠٠ هتقلخ فوشأ
 0 .ء و

 ”:ءاجر ىف مألا تلاقو
 ىتتا 74. ناك علاب يولع كتم شم + نقسم شع لليل اند

 + .مهافتتو: © مكامع قوكا اناو «-هاعم- ىدعقت وقت
 : اهينيع نم قثبنت عومدلاو ئليل تلاقو

 ١ اهيلع مهافتن ةجاح هيف شاقب ام ٠ مهافتا .ةزياع .شم

 :. اهلسوت ةنر تدتشا دقو مالا تلاقو
 قل اي يلف ويمشي اج ٠ ىليل اي ىرطاخ ناشلع .-

 : اهتخأ :بناجب سلجت ىهو ةليبن ثلاقو
 2 ةيلياظ ميا ٠٠0 قح اهل امام
 ش : ىفيف تلاقو
 ٠٠ نيريغصلا تانبلا ىز ىللا تقولد ىتنا ىهأ

 ىف تلاقو «٠ اهعومد تقلطنا مث ١ ةهرب ةمهاس ىليل تلظر

 ْ : عومدلا اهقزمت ةدح

 عاق



 ا ايفرخلا فوشا اما + هلياقا اج. فيطم
 ىدترت تأدبو 0 امههيالود تحكفو ريرسلا قوف نم تماقو

 ٠ مونلا صيدقب هلباقت نأ حصي ال ابيرغ لباقتس اهناك « اهبايث
 ادن ىنيلصح ىتناأ3 5 تقولد هلياقأ حوراح انأ : مألا تلاقو

 + ةفاخ + ةلقاش. قت نكارداعو
 ٠0 ةليبنو ىتنا ىفيف اي ىكيلخو : ةلئاق ىفيف ىلا تتفتلا مث

 ٠ عوضوملا ىفصن ام.دعب الا شولخدت ام

 بحس لالخ نم لطت مزحلا حمالم اههجو ىلعو مالا تبحسنأو

 ىثح ٠ نولإاسصلا ةرججح باي ىلا لصت تداك اهو » قيمع ريكفت

 اهسأر تعسرو « اهتماق تدشو اهيتفش قوف اهتماستبا تقلع

 ٠٠ اتتشحو ** ماصع الهأ : ةللهم تلخدو

 : ةدراب ةجهل ىف لاقو ٠ ةيدمسر ةكرح ىف ماصع اهحقاصو

 : ٠*٠ طنط اي ريخلا حابص

 تلق شم ٠* كابابو كتمام ىازاو : لوقت ىهو مالا تسلجو
 ! ٠٠ اناعم اودغتي ناشلع مهل

 1 هويأ : راصتخا ىف ماصع لاقو

 نع تكدحتف ٠ اهثيدح هب ديت عوضوم نع ثحبت مألا تادبو

 متي مل امو اهتم مت امو , نيسورعلل ىلومورتنب اهدعي ىتلا ةقشلا
 ناك . رربم الب هيف ليطي امهالكو ٠٠ ثيدحلا اهلدابي' ماصعو .٠*

 رخآلا عوضولملا ىلا اهنم' لصي ةرغث نع هسفنل ثحبي امهنم الك

 : مالا تلاق نأ ىلا ٠٠ همهي ىذلا

 ةيوش متلوط متنك ول لامأآ ٠٠ ابوروأ ىف هتفاش ىللا نع اهتوخا

 ٠ طثط اي ىليل نم كل ىكتشا زياع انأ هللاو : لاقو

 ءىءء



 هابتنا دادزاو « اهتماستبا تقاضو ٠ اهتسلج ىف. مالا تلدتعاو
 ٠ ! ؟ هيأ لصح ٠٠ ماصع اي هيل : تلاقو . اهلقع

 هفايكا داق نوما اضإ 2+ ةحاج نكلممست انا < ةانصع-لآقز
 ٠ ىنهركتب اهنا ىل ايهتيب تاعاسو .+* ةبعتمو ةدينع ٠١ اهاعم

 : اهئودهب ةظفتحم لازت”ال ىهو مالا تلاقو

 روهش متدعق متنا هد ٠٠ كهركتب شلوقتام ٠٠ ماصع ايال
 4+ فدك تلقا ام كرمعو- + نيبوطخم

 ماضع لاقو
 ٠٠ ةينات ةجاح تقب انزوجتا ام دعب ىليل سب ٠٠ هويآ ب

 اهنا ىلايهتيب ناك تاعاسو ٠*٠ اهنع بيرغ نوكأ ام ىز ىنلماعتب
 اهنم اهبلطأ ةجاح لك ++ انأ ىل ةيحض ٠*+* ةيحض اهسفن ةركاف

 نل علل ايتن تيلط ولو ١3 كو ىف  اهيجرتي, رك ام عز ناوي
 ان و حلا ا

 : تلاق مث « اليلق مالا تتكسو

 لعلم ا ل ريلي نال الا اسع ل حان اي

 ٠٠ لوالا ىف هدك اوقييب اوزوجتيب امل تائبلا لكو ٠٠ ةنس رشاتنمت
 ىنيع عفرأ ةرداق شم انأو تزوجتا ام لوأ رهشأ تالت تدعق انأ هد

 ماصع اي ريبكلا :تناو ٠٠ :نامك كتفانم لاساو *:+ ىئؤوج نيع انف
 1 3057 رل ا اياجل يدقج ىلع اهيعاجر اهلهم زكا كريب

 ُ : ةدح ىف ماصع لاقو

 ةينات ةجاح تقولد تانبلا ٠٠ نامز ناك هد مالكلا طنط اي
 ٠٠ ةدياف شيف ام ٠ قانخلاب ٠ قوذلاب ٠٠ ريتك تلواح ئنا مث
 ... ىلع ندعي لمحات اهذأ ىلع ةعيسسم نوت امد

 ::ناقمر نا ةينلت اهناك مانطع هجرت لف طن يفز مالا تلاقو

 متنك ام مايأ نع تريفتا كنا لوقتب نامك ىليل ىهام
 ٠٠ نيبوطخم

 غم



 انأ ٠٠ انأ ام ىر انأ ٠٠ انأ ٠ * تريغتا انأ : ماصع حاصو
 ٠0.. ىو ٠٠ ىه امئا ٠٠ اهبحاب هسلو . اهبحاي ىنأل اهتزوجتا

 ': ريطخ توص ىف درطتسا مث هقير علتباو

 ٠٠ اديأ ٠٠ ىنسوبت اهنا: ىنتسأو , اهسوباب ىللا انأ ٠> سفنب
 ٠ اهنع بصغ اهسوباي نوكأ ام. ىز اهفياقش ةقبطم ىقبت

 00 اهيمدق ىلا رظنت ىهو
 ٠٠ ماصع اي تقولا عم ىجيت ىد تاجادلا

 : ادادتحا دادزي وهو ماصع لاقو

 ٠٠0 عجلثلا حول ىز ىبذج ماسنتب ىد ٠٠ طنط اي هيا تقو
 هدك اهتعيبدط نوكت نكمم شم ٠٠ ساسحا شيف ام ٠٠ حور شيفام

 ٠١ ى 0 روتكدل اهدخآ تركف ىثا'ولو “٠

 . : اهسفن نع عفادت اهناك ةدتحم
 نم تنب زوجتم تنا ٠٠ ماصع اي ةصاقر شتزوجتا ام تنا

 مزالو ٠٠ تقو ةزوداع ىد تاجاحلا نا فرعت مزالو ٠٠ ةليع
 هيفا ملكتت :شطحصي اما هدا عوسطهوملا نإ ةفياشا اناوا ٠ *:لمعتست
 ٠٠ هد لكشلاب

 هيا نأ يتتقياض ئليل شيفرعتام كلصاأ ٠+ طنط ايا فسآ انآ ب
 شوفرعيام ابابو امام ىتخ ٠ هد عوضوملا ىف دح شتملك ام انأو. ٠٠

 ٠ كترضح الا هليكشأ ردقأ دح شيفام ٠:٠ ةجاح

 : هيلع تقفشأ اهنأك مالا تلاقو

 ةدينع ثناك اذا امنا ٠٠ ماصع اي ةدينع ىتنب نأ ةفراع انأ
 رفاست كرمع لوطو ٠ باش تناو ٠٠ هسفن تقولا ىف ةقيقر ىهف

 عءادك



 اهلقع ىلع اهدخات ردقتو ٠٠ اهيلع كحضت ردقت ئنعي ٠٠ ابوروؤ؟
 / نأ شاسنتامو ** ةديدجلا اهتايح ىلعو كيلع دخات ام ةيافل ٠٠

 - شوتقحلام هسل ىنعي ٠٠ موي نيرشع نم رتكأ مكيلع شت شتافام

 ٠ ةجاح لك ىلع اومهافتتاح ةيوش ةيوشو ٠٠ مهافتلاب ةجاح لكو

 اننا 5 مما شلواحتيام 4 ىنتنجم ىللا وه ام

 0 ا

 < ةتج ةسعن عي .. .كنرفا نيسمح اهاعم .تبسو + اهافراع

 هيذج ىنعي ٠٠ شيشقب كنرف ةرشع تياسو هوتاج ةتح تلكأ تحاو.

 ٠.٠ شيشقب ىنات هينج قاوسلال تباسو ىسكات تبكرو ٠٠ هلاحب
 ىنعي '* كنرف ةسمخ الا اهاعم شيفامو تج ةعاس دعدو ٠٠ رتكأو
 ٠ ةجاح ىرتشت ام ريغ نم ةعاس صن ىف هينج ةسمخلا تفرص
 كنرفلا نا اهمهفأ ٠٠ سولفلا ةميق اهمهفأ تدعق ٠ هدك تفرع اللو
 ىجيتو ىسكات شيبكرت ام نكمم ناك ناو ٠* غاص ةرثشع ىوسد

 اهناو اصوصخ ىثم ةعاس عير نع شدزتام ةقاسملاو ناو ةيشام

 اهل تلق ناشلع ىتعن تلعو 5 ليلا يلعب عرفتت ةيشام ىفو ردك
 ىنم شبلطتام اهتعاسس نمو ٠٠ ةزويم تاضفو ٠ * هد مالكلا

 ناك ول ىد ٠٠ ىنم دخات شاضرتام سولف اهيدأ ىجآ املو , ةجاح

 ٠٠ هد لكشلاب ةعلدمو . ةدينع ىقبت شتناكام نينس رشع اهرفع

 ٠٠ ف تنا ماصع اي لمحتسا هضرب

 كترضح اعبط ٠*٠ ةينات ةداكح ٠٠ طنط اي هدك سد شم

 صيمقلا لسغ ٠٠ ران نييملاغ ابوروأ ىف ةوكملاو ليسفلا نا ةفراع
 ايروأ ىف لسغتت هناصمق تعبيب شدحامو ٠ ٠ شرق نيعبرأد هتوكمو

 غاا/

 .( " هج ل سمشلا ءىفطت ال )



 مهناصمق اولسفيب :نييالملا باحصأ ىتح سانلا لك ٠٠ نيناجملا الا

 ىلعو.٠:* صيمق ىل لسغت اهنا ةيون ىليل نم تبلطو +٠ مهيدياب
 .لسغت تماقو ٠٠ تشعتراو ٠ رقصا اهشو ٠* لصح ىللا

 ىروصت ٠* ىروصت ٠٠ طيعتب اهتيقل اهيلع تلخدو . صيمقلا

 ىنا تيرطضاو. ٠٠ ةزوبم نيموي هدك دعب تدعق اعيطو ٠٠ طنط اي

 ةجاح اهلصحي الاو اهيلع ىمغيل تفخ ٠٠ ىدياب ىناصمق لسغأ

 ياك نطق لمعت ابنه كيلا وأ
 : تلاق مث ٠ ءودهب عمتست مألاو

 ىو ةريغص ىديد ىد ٠ ماصع اي تنا كديا ىف ةجاح لك

 + :كيلع .كرلاو + :هؤياظ- ثنا ىللا !انهذح ليعت ردقت + ةئيجعلا

 اناعم متناو تقولد امنا ٠ ادوروأ ىف اهاعم تبعت نوكت نكميو

 ٠ رتكأ اهاعم مهافتت ردقتاحو « اهتوخاب ةسنوتم ىقبتاح ٠ انبنجو

 :'هسفن بطاخي هناك ماصع .لاقو
 ندفا اه سناك ودودقا فراغ ضم“ فتراه قم

 تلخدو ليلى  ٠٠

 ٠١ ناترهفكم اهانيعو « عقتمم اههجو

 حيشت ىهو روتف ىف تلاقو ٠ ةدراب ادي ماصع ىلا تدمو

 ”هكل7 ٠٠ كيزا : هنع اههجوب

 اههجو ىف ثحبي هناك اهيلا رظني ئهو ٠ اهحفاصي ماصع ماقو

 22: اتنايه ىقلكو هاه رك 2+ ودعم و

 ٠٠ اهي ىمتحت اهناك , اهمأ نم ةبيرق ىليل تسلجو

 ٠١ ىليل اي صالخ : ددرت ىف اهتثبا ىلا رظنت ىهو مالا تلاقو

 ٠ ىستي تاف ىللا لك نا ماصع عم تقفتا انأ

 ' ىاج ىللا مهملا ٠ تاف ىللا مهم شم ةمارص ىف ىليل تلاقو

 . ىتس اي ىلضفتا : مالا ىلا رظني وهو لوقي ماصع قلطناو

 ٠ انيدتبا
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 ٠٠ انيهتنا انحا ٠٠ شانيدتبا ام : ةمارصلا سفنب ىليل تلاقو

 : اهادحتي نأ ررق هناك اهيلا .رظني وهو ماصع لاقو
 ٠*٠ ؟ هيأ كدصق

 ٠٠ هتمهف 'ئللا ىدصق : ىلعي اهتوص ادب دقو تلاق

 ىملكت كنا شيكلحمسا ام'انأ ٠٠ ىليل اي سب : مالا تجاصو

 ْ ٠٠ هد لكشلاب كزوج

 هدك ىنتملك شتناكام اهزوج ىناربتعم تناك ول : ماصع اقو

 ٠٠ رتكأ ** بيرغ لجار اهل ةبسنلاب انأ امنا ٠٠ لجار انأ بتكرهه٠
 هيل ىنيلخم , كهركاب ىنا فراع تنا املو : ىليل تلاقو ٠٠

 ٠٠ :ىخأ اي 'ىنقلطتام
 : دابعلاب ههجو ألتما دقو ماصع لاقو

 * ؟ هيل ىنيتزوجتا ىنيهركتب ىتنا الو

 برهت نأ لواحت ةقيقحب تهجوو اهنأك « ددرت اهتوص ىفو تلاق
 ش ٠٠ هدك كاركاف شتنكام : اهنم

 * ىليل اي ىتريغتا ىتنا ٠٠ هدك كركاف شتنكام ىللا انأ : لاق '

 ٠٠ ملكتا شينلختام ٠* تريغفتا ىللا انأ ٠0 انأ : تخرصو

 ٠ ىنتبرض كنا اهل شتلقام ٠٠ ةجاح لك ىلع امامل شتلقام انأ

 مث 2. اهفك قوف اهسأر ةعضاو ىهو تتكس دق مألا تناكو

 : اهينيع ألمت ةشهدلاو تلاقو . ةتغب اهسأر تعفر

 *٠ ؟ ماصع اي اهتبرض تنا

 : تفاخ توص ىف ماصع لاقو

 ٠٠ كرمتت اهيلخا ناشلع ٠٠ ىب سحت ناشلع' اهتبرض هويأ

 شلصحام فساللو ٠٠ ريديجيرفلا رسكأ ٠١ علتلا حيسأ ناشلع

 دخلا تسلل ىعباوص كبودي ٠٠ شاهتبرضام عقاولا ىف ىنال ٠٠
 1 ٠٠ ميركلا

 : اظدغ دادزب اههجوو ىليل تلاقو



 ةدراب شم انأ ٠٠ شينتمهفام كترضح ++ ماصع ىس اياأل
 ٠٠ ةنافرق ٠٠ ةنافرق ٠٠ كنم ةنافرق انأ ٠

 ءاكبلاب تشهجأو

 . هد فيخسلا عوضوملا كل تلق انأ ٠* ماصع اي عمتسا ب

 كنا ىندعوت مزال ٠ انمالك لمكن ام لبقو ٠ ٠ كنم هعمسأ هزياع شم
 ٠٠ مهاف ** ىنات ىليل ىلع كديا شدمتام

 ٠ ماصع تكسو

 ٠٠ فسآ انأو ٠٠ كدعوأ ٠٠ رضاح : هيدي نيب رظني ىهو لاق

 ىد قالطلا ةملك كنه عمسأ ةزياع شم ٠+ ىليل اي ىتناو

 ٠٠ قلطو زوجتا اهلك انتليع ىف دح شيفام ٠٠ ةمهاف ٠٠ ىنات
 ٠ انتويم ىف نيدعاق انحاو قئناختنب انلك

 ٠ بابلا سرج قدو

 ٠ نيدعب انمالك لمكن ىقبن ٠ ٠ كلاخ تانب مزال لود

 : نحصي نهو اهاتنباو لاخلا ةجوز تلخدو

 ٠٠ ىليل اي ةمالسلا ىلع هلل دمحلا

 ٠اهيتنبو اهلاخ ةجوز تلبقو اهدتفش ىلع ةماستبا ىليل تعضوو

 اهاتخأو اهمأو ٠* قالطلا بلط ىلع ةرصم ىليلو ناموي رمو
 ٠ اهلك ةصقلاب دمحأ فرعي نأ بجي ناكو ٠٠ هيلع اهنقفاوي ال

 لبقت الو ٠ اهجوز تيب ىلا هرداغت نا ديرت ال تيبلا' ىف ةميقم هتخاف .
 ٠٠ اهعم ميقيو اهجوز ىتأي نأ

 فحرح



 ىذلا ءبعلاب ءىجوف دقف كمللذ مّغرو ٠٠ اذهك اًئيسش رظتني ناك

 ٠ دحلا اذه ىلا ليقث ءبع هنأ دقتعي نكي مل ٠٠ هيفتك ىلع طقس
 ١ عيطتسي ال هنا ٠٠ ةريحلا هذه لك راتحيس هنأ دقتعي نكي مل

 ملعي وهو ٠* اهجوز بحت ال تماد ام قالطلا بلط ىلع هتخأ مولي
 ىف هنكلو ٠٠ اهتدارا مغر هتجوزت اهنأ ملعي ٠٠ هبحت ال اهنا
 ٠ اذامل ىردي ال ٠٠ قالطلا ىلع اهرقي نأ عيطتسي ال هسقن تقولا

 هفيشم عقو 2 هينذأ ىف بيهر عقو اهل قالطلا ةملك نأ هيردي ام لك
 هتخأ ةيلوئسم لمح لب , هتخأ قالطأ وه هفيخي ام نكي مل امبرو ٠٠

 ةينانأ اهنا ٠*٠ هتخأ ىلع ال , هسفن ىلع فاخي هنا ٠٠ اهقالط دعب
 , هبحت ال لجر عم شيعت نأ ىلع هتخأ ربجي نأ هنم ةينانأ ٠٠ هنم

 هللا دنع لالحلا ضغبأ هنأو ٠٠ ةبيهر ةملك قالطلا نأ ةجحم
 ٠٠0 هنسفن مامأ ةينانالا هذه رربي نأ عيطتسي وهف كلذ مغرو

 - سأيت ىتح ةيفاك ةدم اهجاوز ىلع ضقني مل هتخأ نأب اهرربي

 وهو لاقو ىليل ىلا هيشاو«نكبلا ءاسملا ىف تيبلا ىلا داعو

 : هتماستباب اهنضتحي

 4 رحت اه عزم قل نكح معن سانوسلاع اذكا ةيراع ضنا ع
 ٠ رس مالك كلوقاح ٠٠ ىلاعت ٠٠ ىموق

 ٠٠ ةقر ىف اهدي نم اهبدجو
 نأ ديري هنأ ملعت تناك “٠ هتقرب الو هتماستباب ىليل رتغت ملو

 ههجاوت نأ ىلع ةرصم تناكو ٠٠ اهجوز ىلا ةدوعلاب اهعنقي
 عوت هيوشي اهرارصاف كلذ مغرو -* دوعت نل اهنا ٠٠ ةقيقحلاب
 ىذلا اهدانع لكب اهيخأ مامأ ودبت نأ دوعتت مل اهنا ٠٠ ءايحلا نم

 بساورب اهيخأ هاجت نحت لازت الو ٠٠ اهيتخأو اهمأ مامأ هب ىدبت
 ٠٠ تيبلا نم ةرم برهقت نأ تلواح امدنع اهبرض ذنم فوخلا نم
 * فوخلا دح غلبد مارتحا ىه ىأ

 « ضيرعلا دعقملا ىلع دمحأ سلجو , بتكملا ةفرغ ىلا اهجتاو

 فدخل



 نو وحلا ناقو -- ةوحقا او راع هللا رلططرال فلان نه ةسلعو
 >1 د40" نررفا 2 ةينكمطو 216: يك

 : سايلاب هيلآ ىحوت اهنأاك ءىداه.توص ىف تلاقو

 ٠٠ قلطأ مزال ٠-٠ هيبآ اي ةدياف شيفام
 : ركفي هناك هسأرب قرطي وهو دمحأ لاقو

 :٠ نخ كللاع

 : تلاقو + ,ةشهد ىف اهسأر .ىليل تعفرو
 ٠ ؟ هيبآ اي ىنقفاوم تنأ

 : ءوده ىف لاق

 نأ ىلو ٠٠ ىقلطت مزال ىقبي شوهبحتبام ماد ام ٠٠ اعبط
 5 2 يديمك امي كلا "قويت اح قدحام

 «٠ هيل : تلاقو

 كنا شيتدلقامو ٠ ةيوشو ةنس هل ةيوطخم تدعق كنأل : لاق

 ٠ شهيبحتبام

 ةيوطشلا ةزتف :لسحت ل اهنك ايمشألا لوقت له © ةاداق "تتكسو
 مل اهنا هل لوقت له ٠٠ ىحتف اهبيدح اهلالخ لبداقت تناك اهثأل الا
 ىفخت اراتس هنم ذختتل الا ماصع ىلا اهتيوطخ نالعال ملستست

 ري ٠ اهتلئاع ةبقارم نم هب صلختتؤ , اهبح هءارو

 دهنت ىهو تلاقو
 هفوشاب تنك ٠٠ نيبوطخم انك امل هاعم ةشياع شتنكام انآ

 عم الاو ؛ ىبيرق دحاو عم جرخاب نوكأ ام ىز هاعم جرخابو

 ٠ ناوجلا دعب الا شوتهركامو شوتفرع ام . قيدص

 : مستبي لازي ال وهو دمحأ؟ لاقو

 ٠٠ قدصتاح شم سانلا هسشرب

 : ةدح ىف 'تلاق

 قافو



 ناشلع ةيذعتم شيعأ شردق! ام ٠٠ سانلا شينمهي ام انأ
 2 نساكلا ناك

 : اسرد اهيلع“ ىقلي هناك لاق
 نيتجاح قالطلاو زاوجلا وه ام ٠٠ ملكتت اهقح نم سانلا سب

 زاوجلا ىف حرف اولمعيب هدك ناشلع ٠*٠ سانلا مارق اومتي مزال

 ميظنت نع ةرابع قالطلاو ناوجلا ٠٠ قالطلا ىف ةنزحم اولمعيبو
 ٠ هلك عمتجملاب لجارلاو تسلا ةقالع ميظنت ىنعي ٠ ىعامتجا
 2م ىقلطتاحام موي ملكتتمت سافلا هدك ناشلع +٠ مهلك سانلاب
 نم رثكأ اهزاوج "ىلع شتافام نا-عم : هيل تقلطا اولانسياحو
 اورودي اورطضيحو ٠٠ لوقعم ببس اوقالياح شم ٠٠ موي نيرشع
 ىنعي ٠ ٠ فيخس ببس نركيب ةداعلا ىفو ** لوقعم شم بيس ىلع
 هنا هيلع اولوقي الاو . ىتزوجتا ام موي تنب شيتنكام كنا اولوقي

 ٠ لجار شم

 اهاخأ نأ ةهرب اهيلا ليخو 2« ىليل ىنيع ىف رعذلا عفتراو
 : اهسفن نع عفادت اهناك اهتوص الع دقو تلاقو ٠٠ اهماهتا دصقي

 ٠٠ هدك لوقي ردقي شدح ام
 : ءوده ىف دمحأ لاقو

 + لافتياع ئللا هدا رح
 ةدح رثكأ ىهو تلاقو

 : شيشوبام »© يولوقيد نردياع ىلا .اولؤقي ب
 : ءوده ىف دمحأ لاقو
 هلاو امام مهي هد مالكلا ناك ول ىتح ٠٠ :ىنمهي انآ الو ب

 ٠٠ انا شينمهيام "* ةليعلا ةيقب الاو ىتاوخا

 0+ يبست ف اهلخا ىلا ىلبل .ترظنو
 ىف مسسلا رطقي نأ دح ىلا 0٠'دحلا اذه ىلا ثيبخ ىه له

 ! ؟ ٠٠ ءاوتلالا اذهو ةقرلا هذهب اهينذأ

2# 



 : لاق مث ١ ةهرب دمحأ تكسو

 شيبحتبام كنا عنتقم تنك اذا انأ ٠٠ قحلا ةزياع ىتنا

 ىلواحت كنا ىيأر نم ٠٠ تقولد ىقلطت مزال كنا عنتقم شم . ماصع

 موي هدك دعبو ٠* نيرهش الاو رهش نامك ىلمحتست ٠٠ ةبون نامك
 * كمولي ردقي شدحام قالطلا ىبلطت ام

 : هنم رخست اهنأك هيلا رظنت ىهو تلاقو

 ٠٠ امام ىز تقولد ملكتتب تنا

 : عوده ىف لاق

 ىكيلع شكحضبام انأ امنا ٠٠ ىكيلع كحضتب امام ٠٠ ال

 + ىقلطت عزال كنا بكاتمو فراغ انأ ٠
 : هيف ةرئاح اهناك هيلا رظنت ىهو هعطاقت تلاق

 * ! هدك شم ٠*٠ قفاوم شم نكل

 تقولد قالطلا ىلع تممص ولو ٠٠ تقولد قفاوم شم : لاق
 كدعاسياح دح الو ٠٠ هيف كدعاساح شمو ٠٠ ةناطلغ كردتعاح

 بلاطأو ىسفني حوراح ىللا انأ +: ةتالت الاو نيرهش دعب امنا ٠٠

 ٠*٠ كقلطي هنأب ماصع

 : ءاكيلاب مهت ىهو تلاق
 دحاو عم نيرهش شيعأ ٠٠ هيبآ اي كيلع نوهأ ىنعي

 + 4 2” نقوصتأم

 : اهديب كسمي ىهو لاق
 مزالو ٠٠ ىزوجتت كنا ىلع انممص ام موي انطلغ انلك انحا

 ٠٠ انتطلغ حلصن ام ةياغل انلك لمحتسن

 : اهعمد فرذت ىهو تلاق

 ** لمحتساح ىللا ىدحول انأ

 « ىبذعتتاح ىتنا *٠ انلك انم رتكأ ملمحتستاح ىتنا : لاق

 ٠٠ كباذعب بذعتب انحاو
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 اهناك ةتم ةدماص تيكرحتو ٠+ حيشلا اهناك ةفقاو ىلدل تماقو

 : تانح ىف لاقو ٠١ اهيفتكي كسمأو دمحأ ماقو ** بابض ىف ريست

 4 ايقفتأ < .نالخلا د

 : بابلا وحن هجتتو « هيدي نيب نم صلختت ىهو تلاقو

 :+٠ ةثيزياع متنا: ىللا اولمعا فد

 هقزمي ٠+ قزمتي هبلقو ٠ اهءارو رظني دمحأو ١ تجرخو
 فعضأ هنأل اهب ىحض ٠٠ ةيناث ةرم هتخأ ىلع ىنج هنأد ساسحا

 لمحي نأ نم فعضأ ٠٠ اهيف بذعتت ةايح نم اهذقني نأ نم
 ٠ ةيلوئسملا هذهب مهادحتيو سانلا هجاويو اهتدلوئسم

 ةفرغلا ىف سيلو ٠١ ةمجاو « ةتماص اهتفرغ ىلا ىليل تداعو

 المي ىذلا جيجضلا ةملستسم اهريرس قوف تسلجو ٠٠ دحأ

 امهم ٠٠ اهجوز ىلا دوعتس ٠٠ اهريصم نآلا فرعت اهنا ٠٠ اهساز

 ترمو ٠٠ باذعلا ىلا ٠ هيلا ةدوعلا ىلع اموي اهنوربجيسف تمواق

 ىف ماخزلا ةحئارك ةهيركلا هسافنأ ٠٠ اهباذع نم روص اهلايخب .

 ٠٠0 هلخبو ٠٠ ةفيخسلا هتاملكو ٠٠ ليقثلا هدسجو ٠٠ سييوتألا

 نوكت نأ ىلع اهل هنضيرحتو ٠٠ هقافنو ٠٠ هتهافتو ٠٠ هتلافسو
 ةلبدلا ىلا ترظنو *٠ و ٠٠ و ٠٠ تاكرشلا لاجر عم ةلقاس ةقفانم
 لجرلا ةلبد ٠٠ ىحتف ةلبد اهتا ٠١ اهعبصاب طيحت ىتلا ةيبهذلا

 رظنلا تلاطأو ٠٠ هجوزتت نأ عيطتست الو . هقلطت نأ ديرت ال ىذلا

 نانح اهتيرخس ىف ةرخاس ةماستبا اهيتفش ىلا تعفتراو ' اهيلا

 ةلفط تناك دقو ٠٠ ةريغص ةلفط ىهو اهتروص ىلا رظنت اهنأك ٠٠

 ىف بتكت ىرخأ ةلبدب اهجاوز ةلبد لدبتست نأ تركف امدنع ةريغص
 نم ريغت مل ةديدجلا ةلبدلا هذه نا ٠١ اهبيبح مسا اهراطا لخاد

 | بحتو ٠٠ هبحت ال لجرل ةحوز ٠٠ ىه امك اهنا ٠٠ اًئيش اهعضو

 تناك ٠١ اهباذع ىف ةلبدلا' هذه ثداز امير لب ٠٠ هجوزتت ال الجر
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 ىذلا ميحجلاب اهطيرت تناكو ٠٠ هتدقف ىذلا. مدعتلاب امئاد اهركذت

 ابهِحوز هجو ىف اهب ىمرتو اهعلخت نأ عيطتست نكت ملف ٠+ هيف ميقت
 اهنأ قدصتو اهيقبت نأ عيطتست نكت ملو ٠٠ هنم اهصالخي هنلعتل
 ٠٠ اهعيصا ىف اهبيبخ ةلبد نأ درجمل ةنجلا ىف

 ىلع توفاه 21 ناب تلم[ اهنا قحخ .ىللا' .بادسلا اهم هلو قل
 ءامسلا نيناوق نم ناكم هل سيل بح .ىلع اهبقاعي ٠٠ ىحتفل اهبح

 دوعت الأ اهسفن نيبو اهنيب تررق نأ دح ىلا اهباذع غلبو ٠٠
 يل رفعي نا لكل >3: ةعرصت نك ىلإ انح ناك نأ ٠> .ضخقل
 ٠٠ باذعلا نم اهيفعدو « اهمحريو

 ٠ ةدحاو ديرب ةقاطب ىحتفل تلسرأ ابوروأ ىف تناك امدنعو
 نأ دعبو ٠٠ مواقت تأدب ٠٠ ىرخأ ةقاطب لاسرأ نع تعنتما مث
 مل لب ٠٠ هب لصتت نأ لواحت مل ٠> ةمواقملا ىف ترمتسا تداع

 ىف رمتست اذامل ٠٠ نآلا نكلو ٠٠ هرابخأ نع لأست نأ لواحت
 | * ةحواقملا

 ٠٠ سانلا مهنا ٠٠ اهيقاعي ىذلا هللا سيل هنا ش

 ٠*٠ باذعلا نم اهيفعيل قالطلا عرش هللا

 “٠ هللا عرش اهل نوديري ال سانلا نكلو

 ٠*٠ ةجوز رستست نأ ىلع اهنوربجي مهنا

 * ةنئاخ ةجوز الا نوكت نأ عيطتست ال ىهو

 ٠٠ نسانلل ةاضرم ٠٠ ةجوز نوكتسو

 ٠ ةايحلا ىف اهقحل ةاضرم ٠٠ ةنئاخ نوكتسو

 ادي نأك « ةفحاز تاوطخ ىف ريست اهشارف قوف نم تماقو
 ترادأآو ٠٠ هيب تداعو . نوفيلتلا تلمحو ٠٠ اهعفدت. اهنم ىوقأ

 ++ .عرلا اذه !ننأ ضف مل اهكأ ++ مقرلا
 ٠٠ ىلآ : ىحتف توص تعمسو

 علا



 ولآ : ءىداه مون ىف دهنتت اهناك تلاقر
 : ىحتف ةقهش تعمسو

 ىتعجر ام موي نم ٠٠ ىليل اي هيل ىنيتملك ٠٠ ىليل ٠٠ ىليل ب
 اناو . ىتعجر ام موي نمو ٠٠ نوفيلتلا بنج نم برهأ لواحاب انأو
 8*٠ و +٠ نوفيلتلا بنج نم موقأ رداق شم

 اهدوع قوف طقست ىدنلا تارطق كرتت اهنأك هثوص تعدتتو

 1 مروا هيلا ةنيطاب يارجل كرام ا ا اولا

 ٠٠ رئادح ةعاسلا هركب

 ةيقب ىلا عمتست نأ نود اهدي نم نوفيلتلا ةعامس تعضوو

 ٠٠ ةيحت هل لسرت نأ نودو ٠٠ هثيدح

 0 نارظنت + ناتحوتفم اهانيع ٠٠ اهشارف قوف تدقرو
 ناك ةكطاأو فاسم- +« ايتام ىلا نظنت اهناك ++ فقسلا

 :اماتيعر >تيبلا 1! مانو قلك انها لناتع 4 نيللا فلظو
 ٠ ةئطاولا ءاميملا“ قلا نا رظتت  قيحه ومفعم نآلا زكا

 . ٠٠ حابسلا :ءاجو
 اهنولو ٠٠ ليحن اههجوو ٠* اهبايث ىدترت اهتآرم مامأ تفقوو

 ةرخاس ةماستيا اهيتفش ىلعو ٠٠ ناتدودكم اهانيعو ٠٠ تهاي
 دحأ هلعفت اميف اهمهي دعي ملو ٠٠ ءىش اهمهي دعي مل هناك ٠٠ ةئيرج

 ترطنو: نيستا ا يل را ١ تطقتلاو ٠٠
 ٠ اهتماستبا تعستاو ٠٠ ةقشلا حاتفم ىلا هيف

 ةاليلا ىلإ ةنفاذ: اهنإ اهمال تلاف نأ دقي كسلا نم تجرح
 ابجاو ىدؤت اهناك , ةطاسب ىف اهتبذك تلاق ٠٠ اهرعش لسفتل
 +٠ بذكت اهنأاك ال ٠٠ بدالا هدضتقيا

 ٠-٠ كشلا امهؤلم نيتيعب اهيلا رظنت ةليبنو ١. تجرخ
 قئاسلل تلاقو + ةرجآ ةرايس ىف اهسفن تعضوو

 تفي



 ٠*٠ ىطسأ اي ةناخكتنالا عراش
 ٠ ءىبتخت اذاملف ٠١ اهرمأ كلمت ةريبك ةديس اهنا ٠٠ ةريغص ةاتف دعت مل اهنا- ٠ ءىبتخت نأ لواحت نأ نود ةرايسلا ىف تسلجو
 ٠ ةرامعلا باب مامأ ةرايسلا اهب تفقوو
 ٠٠ هرجآ قئاسلا تدقنو
 تادب اهنأ اهلخدت ىهو تسحأو ٠٠ ةرامعلا لخاد ىلا تطخو

 اهادحتت ىتلا ايندلا نم تجرخ اهناك ٠٠ ايندلل اهيدحت نم قيفت
 .. ةحارو ٠ ٠*وحب ٠٠ مالستسا اهيف ٠٠ دحت اهيف سيل ايند ىلا
 تادبو ٠* ةايحلا درتسا هناك قفخي اهبلق ادبو ٠٠ اهباذع طسو نم اهعفري هناك ٠٠ اهبايش ىلا اهب دعصي هناك دعصملا اهب دعصو
 ةفهللا ةذلو ٠٠ لجولا ةذلو ** كايترالا ةذلب ساسحالا .ديعتست

 ٠٠ لوهجملا بقرتلا ةذلو +٠
 ٠ ىحتف ٠٠ اهمامأ هتأارو “٠ ةشعترم ديب بابلا تحتفو
 هاتيعو ٠*٠ صوصمم ههجوو ٠١ الوخن هدسج دادزا دقل

 دتشاو اعوصن امهضايبو ٠ ةنكد امهداوس دادزاو . اعاستا اتدادزا
 فلخلا ىلا فحز دق هلك هرعشو ٠٠ مهن ىف دوسالا هرعش نم لكأتو هيدوف ىف فحزت تادب ضيبلا تارعشلاو ٠٠ قلقلا قيرب امهيف
 ناتفاج اهاتفشو ٠٠ هسار ةمدقم نم ربكأ ةحاسم نع رسحنيل
 ا ٠ ٠ ناتشعترم

 ٠٠ الايجأ هنع تياغ اهناك هيف رظنت ةتماص همامأ تفقوو
 *» ىليل : سمهو
 هردص ىلع تمانو . امهنيب اهسفنب تقلأو , هيعارذ اهيلا دم مك

 5 ٠.٠ تداع اهنأ تسحآو
 ٠٠ ةرهاقلا ضرأ ىلا ةرئاطلا اهب تطبه امدنع دعت مل
 ٠٠ اهتيب تلخد امدنع دعت ملو
 ٠٠ تداع نآلا اهنكلو

 ء”"”م



 + :ايكح ندع نتا 'تللصو امادنع + فزاع
 ليوطلا قيرطلا ةقشم نم حيرتست اهناك + ةحار ىف تدهنتو

 ٠٠ تداع ىتح هتعطق ىذلا

 ٠٠ اهدخ ىلع هدخو

 ٠٠ مث +٠ اهنذآ ىف ةثهال ددرتت هسافناو
 ٠٠ هافشلا تقتلاو ٠٠ اهاتفش تكرحتو ٠٠ هاتفش تكرحت
 506 نيناشطع اناك مك ٠٠ ايرشو

 | ٠ رثكأ ابرشو
 فقي ءىش ال ٠٠ ةولح ٠٠ ةئداه ٠* ةمعان ٠١ دترت ةايحلاو

 . ضبقي ءىش الو ٠١ فيخس ءىش الو ٠* ليقث ءىش ال ٠٠ اهقيرط ىف
 ' اهسافنأ نيأآ ىردت ال اهنا ٠٠ اهسافنأ متكي ءىش الو ٠ اهباصعأ

 ني“ ىردت الو ٠٠ هردص نم اهردص نيأ ىردت الو ٠ هسافنأ نم

 ىردت الو ٠* اهتريفصض كف نم ىردت الو ٠٠ هدسج نم اهدسج

 يا وقتي مل دامو 5 اهون نح ىرعت انام
 3+ قاوماو لغو 4+ ةيآذ
 ٠٠ ةارملا ىه هذه نأو , لجرلا' وه اذه نأ ملعت نكت مل
 ٠٠ حيرم ءاخرتساو ٠٠ ءىداه بعت ٠٠ آدهو

 ىهو. ٠ سمشلا ةعشاك لدسنملا اهرعش ىف ةئبتخم هعباصاو

 ٠١ ةيئاث ةرم هنم رفت ال .ىتح اهيلع صرحي هناك هيلا اهساز طغضي

 | ٠*٠ لاؤس اهل رطخو

 ٠ * اهل رطخ ىذلا لاؤسلل اههجو رمحاو

 تخرأو تداع اهنكلو . اهلاؤسب ههجاوتل اهينيع تحتف م

 رعشلا تالصقي ثيغت اهعياصأ تدمو +٠ ءايح ةيوئ ىف اهينيع
 ** دوسألا ناخدلا نم ةموكك « هردص قوف قلطني ىذلا نشخلا

 ىذلا لاؤسلا نع  اهسفن لغشت اهناك سماه توص ىف تلاقو
 : هب حوبت نأ عيطتست ال

 ا



 ؟ ىحتف اي ةرفاسم انأو هيا تلمع

 : اهنيبج قوف ناكرحتت هاتفشو لاق
 ٠٠ انه ىتناو اهلمعأ نكمم شتنكام ةحاح لك تلمع

 : لعتفم بضغ ىف تلاقو اهسأر هيلا تعقرو

 ٠٠ ةقشلا ىف انه دح تبج نوكت ىعوا
 : هردص ىلا اهسأر ديعي ىهو لاق
 ناك « انه نم برهاب تنك+ ٠ انآ الو٠ ٠ انه هجبل شدح ام ب

 ٠ ننجتاح شيكتيقلام ول ىنأو ىناينتسم ىكيقلاح ٍتيِح نا ىل ايهتم

 ىذلا لاؤسلا نع اهلغشي رخآ مالك نع ثحبت ةهرب تثكسو

 ءىش اهسأر ىف سيل“ ٠ امالك دجت مل اهنكلو٠ ٠ اهيلع حلي

 اهنع ؛امغر قلطنا لاؤسلا ناك تقلطناو ٠٠ لاؤسلا اذه الا

 | ٠ ؟ ةجاح كلاسأ

 : اهدخ قوف هيتفشب فوطي مث اهنيبج قوف اهلبقي وهو لاق
 ىلاسا ٠٠

 2 وق تعتس لاؤس ةلطشأ 52 + تلاع
 , ٠ ىلاسا ٠٠ شهلعم : لاق
 ٠٠ ةفوسكم ٠* ال : هردص تارعشب ثبعت لازت ال ىهو تلاق

 ٠١٠. ىنيلاساو , ىنيع ضمغاح بيط : لاق
 ا ٠.٠ ال : تلاق

 ! ىندو يف ىنيلاسا : اهيتفش نم هنذأ برقي وهو لاق
 : ءايحلا نم ءارمح ةباحس ىف قراغ اههجوو تلاق
 ٠*٠ نكمم شم ٠٠ ىاي ٠٠ ال .. الا

 : هفهلت دادزا دقو لاق

 ! ىنيلاسا ٠١٠ ىرطاخ ناشلع

 : ةهردص ىف ءىبتخم اهسارو تلاق

 ! ؟ ةدراب انأ ٠ انأ ٠٠ اتأ

 فر



 ةلفط مضي هناك « هردص ىلا اهمض مث « ةحرم ةكحض كحضو

 : ةريغص

 ٠ ! ريخ اي ٠٠ ىتنا

 ٠ ! شكحضتامه ٠* حيحصي كلاساب انأ : تلاق

 رظني ىهو لاقو « هيلا اههجو عفرو « اهنقذ تحت هتحار عضوو

 : اهينيع ىف
 تس هيف امتا 6 ةنخس تسو ةدراب تس شقلخ ام اثير -

 ٠٠ شبحتبام تسو . بحتب

 ٠* هقدصت نأ ديرت اهناك .ةروهبم هيلا ترظنأو
 هه

 +٠ هيتفش نيب اهيتفش تضدغأو

 ل

 سلجو . هكفرغ لخدو 2 ءادغلا ماعط لوانت نم دمحأ ىهتنا

 فشك عجاري ذخأو ٠ هشارف بئاجب عوضوملا حيرملا دعقملا ىلع

 نينيع قوف نادقعم هابجاحو ٠٠ هلايخ ىف روشنملا هلكاشم

يدجلا اهتقش ثيثات مت نأ دعب اهجوز ىلا ىليل تداع دقل
 ٠*٠ ةد

 00 ٠٠ تهتنا دق 00 !ودقتعاو .. اهتدوعب عيمجلا حرفو

 ركذي لازي ال هنأ ٠ تادب دق اهتلكشم نأ فرعي ناك هدحو وه

 0 3 موي 5 نم لطت تناك ىتلا 0 ىدحتلا تارظن

 . ىلا اسيجوم نكي مل ىدحتلا اذه نأ سحاو٠ ٠ اهجوز تيب ىلا

 نيزحلا نلاونك# ينقل يناو 2: با لاو لا ل

 علك



 تبلط امدنع اهبناجب اوققي مل مهنال مهادحتت ىليل نا ٠٠ مهلك

 اهنأ « اهجوز. تيب ىلا هتخأ عدوي ىهو دمحأ سحاو٠ ٠ قالطلا

 ىقلي هناك سحأ لب ٠٠ اهجوز تيب ريغ *“ رخآ تيب ىلا ةدهاذ

 تررق امبر ٠٠ رخآ لجر ىلا ةيهاذ تناك امبر ٠٠ عراشلا ىف اهب

 * :ىحتفا ىلا ++ ميدقلا اهبيبح ىلآ .دوعت .نآ اهسفن نيدو اهثيب

 ذخأ نأ هلعف ام لك ٠٠ اًئيش لعفي نأ عطتسي مل وهف كلذ معرو

 ٠ هتخأ ىف قثي نأب هسفن عنقي نأ لواحي ذخأو ٠٠ هساسحا بذكي

 ٠١ اهتافرصت ىفو

 نع نيترمو ةرم اهلأس دقل ٠٠ ةقلعم اهتلكشم لازت ال ةليبنو

 ملو , دعب لمع ىف رقتسي مل دومحم نا ٠*٠ دومحم اهبيبح لاوحأ

 لاؤسلا ىلاوي نأ ىف جرحلاب سحي ادبو ٠٠ ةعاذالا ناحتما دؤي

 فهلتم هنأك ودبيس هناف ٠« ىرخأ ةرم هنع لأس ول هنأك سحأ ٠+ هنع

 شاسقن ىف اهعم لخديسو ++ هتخا مام١ همارتحا كقفيس ٠٠ هيلع

 اهبستكا ىتلا هتخأ ةقث هتروثب دقفيو ٠ دومحم ىلع هلالخ روثي دق

 ه٠ اريخأ

 ىلا اهتبوطخ تنلعأ نأ دعب  ةمربتم ةطخاس لازت ال ىفيفو

 ىلعهعضت ىذلا طخسلا عانق مغر نكلو ٠٠ ديسلا دبع نيمأ ناتسالا

 لك “٠ ارارقتسا نهرثكأو هتاوخأ دعسأ اهنأ سحي وهف ٠ اههجو

 اهتمارك نم سيل نأك ٠٠ ةديعس ودبت نأ نم لجخت اهنأ كلانه ام

 ىلع اهلابقا وه ديحولا اهتداعس رهظمو ٠٠ لجرب دعست نأ

 امدنع ٠ اكيرما تاعماج ىدحاب قاحتلالل !دادعتسا اهمولع .ةركاذم

 ٠٠ اهعم امئاد ديسلا دبع نيماو ٠٠ اهجوز ةقفرب اهيلا رفاست

 انايحأو ٠ ابيرقت موي لك ةلئاعلا عم ءادغلا لوانتيو٠ ٠ اهعم ركاذي

 ابلاغ لب هتداراب امئاد ىقبي ال وهو ٠٠ ءاشعلا ماعط لوانتيل ىقبي

 الو هكلمت ءىش ٠٠ اهعم امئاد هديرت اهنا ٠٠ ىفيف ةداراب ىقبي

 امئاد امهف كلذ مغرو ٠٠ اهنع دعبلا ةيرح هل قلطت نأ ديرت

 ترفر



 هيمار ندد ادا تلا اهلثم ةروثب ىفيف تاروث لباقي الأ دوعش

 « ىفيف ريثت ةملكب ىقليو + هسأر عفري نأ ثبلي ال مث ٠٠ ةفصاعلل

 كوز ا ا ديدج نم ةفصاغلا بهتف'

 اكيرمأ ىلا امهرفس لبق امهنارق ادقعي نأ ىلع اقفتا دقو“ ٠ هيلع
 »2 ناركاذي 3 نارقلا دقع دعوم نيحي نأ ىئلاو 0 عوبسسأب

 ٠٠ نارجاشتيو

 5 همأو

 هنيب فقي ىذلا ليقثلا لظلا اذه عفري نأ دعب عطتسي مل هنا
 مالسلا دبع ةبغر نع هلاخ هلل هلاق اميف اهحتافي مل هنأ ٠٠ اهتنَبَو
 . مهيس هنا , اهينيعب هانيع تقتلا املك سمي هنكلو ٠٠ اهب جاوزلا ىف
 هلذبي ىذلا فينعلا تبكلا اذه نع جرفي نأب مهي ٠ ٠ اهتحتافمب
 هينيع ىخريو '* عيطتسي ال هنكلو ٠٠ ةردنص نف هنأ ارم ءافخأل

 مئاق ليقثلا لظلا ٠٠ نوكي نأ دوعت امك اهعم نوكي نأ عيطتسي دعي مل ٠٠ رخآ ءىش ىلا رظنلاب لغاشتم ىهو اهثداحيو ٠٠ اهنع
 ىردت الو ٠ ٠ هل ىرج اذام ىردت ال هيف ةرئاح همأو ' ٠ امكاد امهنيب
 ا ا 2 يعل نإ يطا يمر 3: ةللاع هقي ا ذاح
 لذِدت انايحأو ٠٠ هنمخت ىأ هرسفت نأ عيطتست ا اهنكلو هنيبو اهنيب
 هللدت نأ دح ىلا هيلا ددوتت ٠٠ اهنبا بلق ىلا لصتل ةلعتفم ادوهج
 ءافخال ىفكت ال تاماستباب اهليلدت لباقيف ٠٠ ريغص لفط هناك
 لازيال وهو ٠*٠ هبلق حتفتي نأ نود اهنع فرصني مث « هجرحو هقيض
 اهب ءىجوف ىتلا ةقيقحلا لهاجتي نأ عيطتسي ال هنكلو ٠٠ اهبحي
 ةقرقحلا هذه ٠ اهجوزتي نأ ديري الجر نأو , ةأرمأ همأ نأ ىهو
 وه هلعفي ام لكو ٠٠ اهب اواجافي نأ ىلا ءانبالا لك اهفرعي ال ىتلا

 لا لا ا
 .. و ٠٠ ةقيقحلا ىسني٠ ٠ مايالا نم موي ىف ىسني هلعل

 فرضز



 بناج ىف ىريكلا هتلكشمو . بناج ىف لكاشملا هذه لكو
 55 رخآ

 ريسلا ىف حجني قيرط نع ثحبلا ٠٠ لمع نع ثحيلا ةلكشم
 ٠*٠ هيف

 نأ ررق ذنم هيلع احاحلا رثكأ تحيصأ دق ةلكشملا تناكو

 ناركس وهو جاوزلا ىف اهحتاف نأ ذنم وهو 2« ةريهش جوزتي
 نأ عيطتسي ال هنا ٠٠ 'ىرخأ ةرم اهحتافي٠نأ عطتسي مل ,«, بضاغ

 ٠ اتيب اهل رفوي نأ عيطتسي ال هنأل ال ٠٠ لطاع وهو اهجوزتي
 تاقفنؤ ٠٠ ةكبشلاو رهملا عفديو ٠ تيبلا اهل رفوي نأ عاطتسا امبير

 ٠٠0 لجرلا ةيصخش هب متت ىذلا رصنعلا ىه لمعلا نا ٠٠ لطاع

 نأ ملعي ىهو ٠٠ ةقاطب الب لازي ال , ةيصخشلا صقان لازي ال
 عيطتسيو « هبحت اهنا ٠* لطاع ىهو ٠*٠ نآلا اجوز هلبقت دق ةريهش
 هنكلو ٠١ اهتاسمه ىفو « اهتاتفل ىفو « اهينيع ىف اهيح ىري نأ
 اهل تبثي نأ ديري ٠٠ ةيصخشلا صقان ىهو اجوز هلبقت نأ ديري.ال
 *-. داماك اناسنأ جوزتت ىتح «.ةلماكلا هتيصخش

 + ويفك لواش كو
 هسفن ألمت اهب سحي ىتلا ةلئاهلا ةقاطلا هذه ددحي نأ لواح

 المع اهتم لكشي نأ لواحيو « هيديب ةقاطلا هذه كسمي نأ **

 < تحبضلا ىف'افرشتي نأ لمأ ىلع تالاقملا تكن لاؤيال وهو
 مل هنا ٠٠ ةفيحص ىأ ىلا ائيش اهنم لسري نأ ىلع ئرجي مل هنكلو
 ٠ همتي نأ لبق“ بتكي امب قيضي دعي ملو ٠٠ هبتكي ام قّرمي دعي
 ٠٠ مث ٠٠ هتباتك ديعيو . هعجاريو ٠٠ الماك الاقم بتكي حبصأ
 ةقيلصا ىلا دي ظعبب نا فاهك هنأ 7 ةيتكمب خراج ىفاذي ظطفتحي مك

 قرا



 ا و و ال

 ةقاشر هيف سيل ادقعم اجف هبولسأ ناك امبر ٠٠ فحصلا هرشنت ام

 ىتلا ءارآلاو ٠, عوضوملا ةسارد نكلو ٠٠ باتكلا رايك :تيلابمأ

 اواصي نأ مهل ارقي نيذلا باتكلا نم بتاك عيطتسي ال , اهدرسي

 وهف كلذ مغرو 2 هسحي ام اذه نكلو , ارورغم سيل هنا ٠٠ اهيلا

 شدخت نأ نم هتمارك ىلع فاخد امير ** مم ىردي ال ٠٠ فاخي

 « الصأ فوخلا نكي مل امبر ٠* هلاقم رشنت نأ ةفيحصلا تضفر اذا

 ٠٠ نيجلاو , ةريحلاو « ددرتلا وه امئا

 ٠٠ ةياتكلا ةلواحم ىف رارمتسالاب فتكي ملو
 ٠٠ ىرخآ ةبرجت ىلع مدقأ دقل

 اهنأ درجمل اهيلع مدقأ دقو ٠٠ امئاد اهنم برهي ناك ةبرجت

 ىلا ءىش لك برجي نأب هتعنقأ ةريهش نال اهيلع مدقأ ٠٠ ةبرجت

 ٠ ايماحم نوكي نأ برج ٠٠ برج دقل ٠٠ ديرد ام دجي نا

 هنم ملعو ٠ قوقحلا ةيلك ىجيرخ هئالمز بحاب ىقتلا دق ناكو
 هليمز هيلع حلاو ٠٠ ىماحملا هللا دبع تاكرب ناتسألا ىدل نرمتي هنآ

 * اًئيش لمعي ال ماد ام , بتكملا سفن ىف هعم نرمتيو ىتأي نا
 ىلا هيمدقب ىعس نيموي دعبو ٠٠ ركفي ادب ْلُث ٠٠ ضفر هنكلو

 ىقلي هناك « نينيعلا ضمغم وهو 2 بتكملا ىف هيلا بهذ ٠٠١ هليمز

 هلبقي ىتح ذاتسالا ىدل هل ىعسي نأ هنم بلطو ٠١ رحبلا ىف هسفنب

 ٠ نيرمتلا تحت ايماحم

 : الئاق هليمز هب حرفو

 ٠ بتكملا ىف ةلدع ةقلخ فوشي دحاولا لقالا ىلع

 نم ذاتسالا"نع عمس دق دمحا ناكو ٠٠ ناتسالا ىلا هب لخدو

 ٠ فحصلا اهرشنت ىتلا اياضقلا ضعب ىف همسا ارقو . لبق

 ةبيهب سحي مل ٠ ٠ ماحم ماما هنأ سحي مل . هب ىقتلا امدنع هنكلو

 رجات ٠٠ رطاش رجات مامأ هنأ سحأ ٠ هتلادعب الو . نوناقلا
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 ٠ نئايزلا لوهع عدخي نأ دعي نمثلا فعضب هتعاضب عيبي تاودرخ
 ذخأ ٠٠ نيرمتلا تحت دمحأ لوبق ىف اريثك ناتسالا ددرتي ملو

 مث .٠ هقنع طابر عونو 2 هتلدب شامق هينيعب سسحتي هناك هصحفتي
 + ؟:ماك ةعفد ىف جرشتم دمحا ذاتسالاو + لاق

 ٠0.. هع ةعفد : دمحأ لاقو

 كذا لاح لك ىلع +“ ككوشي ةسلا ىتني لاع + ةاتسالا :لاقو
 ++ ديهظعب تعي ىلا :بانشلا ىتيمسي انآو “ + ةليع.نمر كيلع خيان
 ذاتسالا كليمزو ٠-٠ بتكملا نم دحاو كسفن ربتعا ٠٠ .صالخ

 ٠٠ ةنهملا رارسأ ىلع كعلطي ىقبياح لامج
 : ناتسالا هب حاص امدنع . ةفرغلا رداغي نأ دمحأ مهو

 اونرمتيب ىلل ةجاح شعفديبام بتكملا ٠٠ كل لوقأ بحأ سب
 +5 ةيناح نكدقاتيام نق + ةياقك
 ٠ ةجاح زياع شم انأ : نيهأ هناك سحي وهو دمحأ لاقو

 دعجو -* .لؤألا دك الوقت ركتكأ زفام##:ةجاقرو كتيفالا لاقو
 ٠ ةياقنلل اوكتشتو اوبلاطت اودتبت < حتفتت مكينع ام

 ٠*٠ ةريحو ةشهد ىف ذاتسالا ىلأ رظني «٠ اتماص دمحأ فقوو

 + :هقادح قم كقلتي ىهو قوق. ةاثدإلا قعر
 ٠٠ ةليع نم كيلع نياب تنا امنا

 ٠*٠ نيرمتلا تحت ايماحم دمحأ حبصأو

 ىلع بظاويو , ءاسم لك بتكملا ىلا باهذلا ىلع بظاوي ادبو
 نودي ام لك نم عيقياال قهو +» حايمه لك ةْنكَسَلا ىلا ناهدتلا
 ايش مهقد الو , بتكملا ىف ىرجي امم ائيش مهفي ال ٠٠ اًئيش همامأ

 ىف هسرد اه لكب نيعتسي نأ لواح دقو ٠٠ ةمكحملا ىف رودي امم
 لك ان فزع نأ .ىلا + ابميف اًئيش موفي مل هتكلو : يوقملا ةيلك
 ٠٠ قوقحلا ىف هسرد امب ةقالع هل سيل هلوح رودي ام

 دمحأ بقلب هنوداني اوأدب , ةبتكلاو , بتكملا ىف هؤالمزو
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 ؟دب ريبكلا ناتسالاو ٠٠ .ةرايس كلتمي هنأ اوفرع نأ ذنم ٠+ « هيب
 ىلا هترايس ىف هلمحيل حابص لك تيبلا ىف هيلع رمي نأ هنم بلطي
 : هلأسيو . هيلع رمي بتاكلا ليلخ ىدنفأ ىرابلا دبعو ٠٠ ةمكحملا

 * ؟ هيب دمحأ أي ةراجيس شكعم اه

 نا نتن نمام ٠*٠ فسآ : دمحأ دريو

 ىتح ٠+ ةراجيسلا بلط نع فكي ال ىدنفأ ىرايلا دبع نكلو
 ىتح همام اهعضي داك امو ٠٠ رياجس ةبلع ىرتشي نأ دمحا رطضا
 هئالمزو ةبتكلا لك نع ابودنم ناك ىدنفأ ىرابلا دبع نأ فشتكا
 ٠١ مك -“ ةراجيسلا بلط ىف نيفاحملا

 ناتساألا ليكو هيلا ءاج ٠+ بتكملا ىف لمع لوأب هيلا اودهع.
 ةركذم بتكي نأ هنم بلطي ذاتسألا نأ هفلبأو امخض اهيسود لمحي
 ٠٠ ةيضقلا هذه ىف عافدلاب

 هيسودلا عجاري ارهاس هتليل دمحأ ىخقو

 , هملع لك اهيف عضو . ةينوناق ةركذم دعي نيموي ىضق مث
 داعو ٠٠١ هئاكذ لك اهيف لذبو « عجارملا نم ريثك ىلا اهيف دنتساو
 : 1 ٠٠ ناتسألا ىلا ةركذملاب

 ةماستبا هل مستبي ىهو لاقو هيلا هاعدتسا مك.ناتسألا اهأرقو
 ٠٠ ةريبك

 و سا ىد ةركذملا ٠*٠ دمحأ ناتسأ اي كينهأ انآ
 ٠ ىبلق لك نم كينهأ انأ ٠٠ ىلالهلا بيجن ناتسألاو 2 انأ الا اهيز
 ةمهملا اياضقلا ىف تاركذللا لك بتكتاح ىللا تنا عئاؤو انهد نمو
 ٠ فانئتسالا ىف اهمدقأ ناشلع اهليشاح ىد ةركذملاو ٠** انتعاتب

 ٠ ىئادتبا ىف هسل ةيضقلا ىد سب : ةهالب ىف دمحأ لاقو

 هئاكذ ئف همهتي هناك هيلا رظني ىهو ناتسألا لاقو
 لامأ ٠٠ هضرب فانئتسالا حورتاح ىه اه ٠٠ هلامو
 "ل لا

 علال



 ٠٠ دمحأ مهفو

 ىل ىتح ٠٠ فانئتسالا ىلا لاحت نأ بجي ةيضق لك نأ مهف

 اهنم ردتسي ىتح ٠٠ ىئادتبالا ىف اهبسكي نأ ىماحملا عاطتسا
 ٠٠ نرشكأو ٠٠ رثكأ اباعتأ

 ٠0 ائيش مهف هنأل هسفن انهو :٠٠ تكسو
 ٠ مش ٠٠ تاركذملا ةياتك ىف هسفن بعتي دعي مل هنكلو.

 ةيضق ىف عفارتيل ةمكحملا ىلا بهذي نأ ةرم لوأل هيلا اودهع
 بسْياالو ++ ةفكعمأ عاما ادبآ فقي ملاةتا + قذتغي نأ لواحو
 ىمغي دقو ٠٠ مثعلتيو ٠٠ كبتريس هنا ٠٠ ةمكحم مامأ فوقولا

 بلطيل ةمكحملا ىلا هولسرأ ىتلا ةليلقلا تارملا ىف ىتحو٠ ٠ هيلع
 تاكرب ناتسإلا نع رضاخ. انآ«: + نيتنثا نيتفلك لوقيو  :ليجاتلا
 :ناك تارملا هذه ىف ىتح ++ « دادعتسالل ليجاتلا بلطأو + هللا ديع

 فقيو ٠١٠ نيتملكلا ددري ارهاس.هتليل ىضقيو ٠٠ مثعلتيو ٠٠ كبتري

 ٠*٠ امهديدرتي ملحيف مانيو ٠٠ امهديدرت ديعيل ةآرملا ماما

 بجي هنأي هوركذو ٠٠ هوعهجشو ٠٠ هيلع اوحلأ هءالمز نكلو
 اذا ةيضق نيرشعو ةسمخ نع لقي ال اياضقلا نم ددع ىف عفارتي نأ

 2 هسفن ىلع حلي ادب ٠٠ عجشتو ٠*٠ نيرمتلا ةرتف زاتجي نأ دارآ

 هيسسودي كسمأو ٠٠ ددرتلاو فعضلاب اهمهتيو دوعي ال ىتح

 ناخد رجات اهعفر ةيضق اهنا ٠٠ هللا اي ٠٠ هحفصتي ادبو , ةيضقلا

 قرف تاهينج ةعيراب اهبلاطي «٠ ةريبك ناخد ةكرش ىلع « ريغص
 !! نيتنس ذنم ةلجؤم ةيضقلاو ٠٠ باسح

 ! ؟ نيتنس لجّؤت ٠ تاهينج ةعبرأ
 ٠٠ عوجلا نم تام دق اهبحاص نأ دب ال '

 ٠٠ ريغضصلا رجاتلل سمحتو

 نييالم نع ٠٠ ادبم نع لب ٠٠ صخش نع عفارتي نل هنأ سحأ
 ٠٠ مهقوقح رابكلا لكاي نيذلا رافصلا
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 عيطتسي هناب هعنقي ايش "٠ هب موقي اماه اتيش.دجي ةرم لوالو
 ٠ عفن اذ نوكي نأ

 *٠ اهيف هعاقد دعأو ٠٠ مص انيلطفح ٠٠ ةيضقلا سردو
 دمصلا دبع دمحم دمصلا ديع ةدضق تسيل هذه ةاضقلا تارضح. اي
 نييالم ةيسضق اهنكلو ٠٠ ةينطولا ناخدلا ةكرش دض ىتخاخدلا
 قزرلا نوعطقيو ؛ مدلا نوصتمي نيذلا رابكلا ةئف دض , راغصلا
 "هده ق٠ قا

 ٠ ىرولا ىلع هعافد بتكو
 فس 5+ ةيكاك ةرها هةحاتك تاهو
 الأ ررق مث ٠٠ هيديب حوشي ىهو هيقلي ةآرملا مامأ فقو مث

 ىلا رظني وهو ٠*٠ ةآرملا مامأ ٠٠ ةيناث ةرم هاقلأو» ٠ هيديب حوشي
 ٠٠ اريثأت رثشكأ اهلعجد ثيحب اهلكشيو.٠ ههجو ريباعت

 ٠ اهتليل مني ملو
 .66 اديآ متي مل.

 ٠ ىكسوملا ةمكحم ٠٠ ىلاتلا مويلا ىف .ةمكحملا ىلا بهذو
 هينيع تحت قرالا تامصبو ٠* ةمكحملا ةعاق لخد ماحم لوأ ناكو

  تاملك هردص ىف لازي الو ٠٠ ةبهرلا نم شعترت هبايصعأو ٠٠
 ٠٠ ٠ هعاقد

 ٠٠ ةسلجلا حتف ىف ىضاقلا رخاتو
 ٠٠ ةوهق ناجنف دمحأ برشو
 ٠٠ ةسلجلا حتفي مل ىضاقلاو ةرشاعلا ةعاسلاو
 ةعاب قوف هينيع ىقليو ' ٠ مدهملا ةمكحملا ءانف ىف ريسي جرخو

 يلا هت نأ نكمي فيك ٠ * ىشرطلاو ةيمعطلاو لوفلا
 : ملظلا عفري نأ ىضاقلا عيطتسي فيكو ٠+ تاروذاقلا
 نيذلا نيل كاجعلا سانلا ءالؤه ملظ ٠٠ ملظلا نم دمع ىلع ةمئاق
 + ةيمفطلا عطق' قوق نع باشلا :نوشنيو نهزالا' نوكرتفي

 عكا



 ٠.٠.2 ةرشع ةيداحلا ةعاسلاو

 ٠٠ فصتو ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ىف ةسلجلا تحتف ٠*٠ و
 نومحازتد نيضاقتملاو نيماحملا نم ملاع طسو ةيسقن دمحأ دجوو

 ٠: هتركاذ نم رخبتي داكي هدعأ ىذلا عافدلاو“ ٠ هقنخت ةهيرك سافناو ٠٠ هفتك قوف نم دتمت مهسوؤرو * ىضاقلا ماهأ
 ْ ٠٠ لمتحيل ٠٠ سأي ال
 :.- لمتحت ةلادعلا تماد ام لفتميلف ٠ ٠ ةلادعلا وه همامأ سلاجلا لجرلا اذهو ٠٠ مولظملا فصنيل انه هنا
 , اهمامأ قاروأ ىف رظنت اهنا , اهسأر عفرت ال ةلادعلا نكلو

 ٠ اهمامأ نم رفت اياضقلاو , دحأ اهعمسي ل ةمهبم تاملكب متمتنو
 ٠٠ م "0 » لورلا .ىف دمحأ ةيضق مقرو
 يجاحلا ىدان ىتح ؛ ةعاسم عير ضقنت مل +٠ .نكلو ** هتيضق ىف رظنلا رود ىتاي نأ ىلا نيتعاس وأ ىرخأ ةعاس رظتنيلف

 ىضاقلا نوكي نأ نكمي ال ٠٠٠ هيئذا دمحأ قدصي ملو ٠٠ ةيضقلا ىلع
 نكلو ٠٠ ةعاس عبر ىف ةيضق نيرشعو عبرأ رظن نم ىهتنا دق
 قهو ةصنملا ىلا دمحأ مدقتو٠ ٠ ةدضقلا ىلع ىداني بجاحلا

 بتاك ىلا تفتلاو , هتماق دشو . هباصعأ لك كلامتي نأ لواحي
 : انانر ايفاص نوكي نأ لواحي توص ىف لاقو , ةسلجلا

 هللا دبع تاكري ذاتسألا نع رضاح٠٠ ىماحملا ىدهز دمحأ

 : حاصو ٠ هبحاص دمحأ ري مل توص عفترا ةاجفو ** ى
 ++ .تادتثسملا ميدقتل :ليجاتلا تلطت ب
 ىتح تفتلي داك امو ٠ توصلا بحاص نع ثحبي دمخ' تفتلاو

 : لوقي ىضاقلا عمس

 ٠٠ ربوتكا "5 ةسلج ٠*٠ ليجأت ل
 : لاقو 2, ةداح ةشهد ىف ىضاقلا ىلا دمحأ تفتلاو

 ٠ ؟ ليجاتلاب ترمأ كتدايس -
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 ءوده ىف ىضاقلا لاقو

 : ةيناثلا ةيضقلا ىلع ئداث +٠ هريغ +“ ةويآا-
 : هنلا تفحلح نيف ىشاقلا ههه لاقو
 ٠ نشتملكت| ام'ةيسل ناو * + ىعدملا انآ نفي د
 ٠ ةديدجلا ةيضقلا هيسود حتفي ادبو . ىضاقلا هيلع دري ملو

 : حلي دمحأ داهو

 ٠٠ ىعدملا انآ ٠* ىنعمست مزال كتدايس
 ::نافو < فرق ذاتيا ىف دععا ىلا ىضاقلا لظتو
 لدجاتلا تررق ةمكحملا ٠*٠ ناتسأ ان صالخ

 هياصعأ دققيو شعتري. ادب دقو دمحأ لاقو
 يقاس اخ قلو ا كا قل عبرا ايدج يعل يد ونفاذ دع

 ه4 ولك نع نتكأ :نجاتت كم نكع + ةيدكسل لف
 ةيضق نيسمخو ةسمخ ةدام ىمادق انأ ناتسأ اي : ىضاقلا لاقو

 ٠٠ لغتشن فرعن انيدلخ فورعم لمعا ٠+
 ىف رظنت مزال ةيضقلا ٠*٠ لغش هد ئه ام : دمحأ حاصو

 ش 2 ٠١٠ ١ ملظ ىقبي ليجاتلا ٠٠ ىند ةسلجلا
 : اوهام لاقو. + نامه ىف ىطاقلا هلا نظنو

 ٠ ؟ هيا دق كلاقب جرختم كترضح

 ٠٠ نيتنس : ىعو الب دمحأ لاّثو
 ٠٠ دعقا لضفتا بيط : ةبرخس دشأ وهو ىضاقلا لاقو

 ٠ سلجيل هترتس فارطأ نم دمحأ نودشي نيماحملا ةيقب ادبو
 + ناتسا ا :لوصا نام قدد تاما ايهاب مقا ةاكسأت ان: سالك

 : دمحأ خرصو

 2« نيتنس ىلاقب جرختم ىنال ريغص ىنركاف كتدايس تنك اذا

 شم ىد ةيضقلا ٠٠ لدعي بلاطاب ٠ * قحب بلاطاب ىنال ريبك اناف

 ١غ



 ٠ ىلاوقأ عمستام ةمكحملا لبق لجأتت نكمم شمو٠ ٠ لجاتت نكمم
 ٠٠ نأ لوقتب تاعفارملا نوناق داوم. ٠٠ .هدك لوقيب نوناقلا

 : ههجو دردزا دقو ةصنملا ىلع هديب برضي ىهو ىضاقلا هعطاقو

 كنأل كسبحأ ردقأ انأ ٠٠ دعقا كل لوقأ اب ٠٠ دعقا ناتسأ اي
 لضفتا ٠٠ نرمتتب هسل كنا كرذع امنا ٠٠ ةمكحملا ىلع تيدعت
 ٠ لغتشن انيلخ ناتسأ اي

 ههجو ىف ةنقتحم ءامدلاو ٠٠ نشعتري هلك ٠ لعفنم دمحأو
 ىديألا تارشعب سحآ هنكلو ٠٠ ملكتي نأ لواحو ٠٠ هسار ىفو

 حيصأو ءارولا ىلا عجارتي هسفقن دجوو ٠٠ ةصنملا مامأ نم هدشت

 ىف“ مهتمهم نودؤي 2« ىضاقلا مامأ نيفقاو نيماحملا تارشع همامأ

 ٠٠ ثدحي مل اًئيش ناك ٠ ةطاسب

 ىصقأب اهداقو هترايس بكرو ٠٠ ىرجي داكي وهو دمحأ جرخو
 ثدح ام تاكري ناتسألل ىوريدس ٠٠ ىماحملا بتكم ىلا « اهتعرس

 وكشيل ال ٠٠ نيماحملا بيقنو ٠١ .لدعلا ريزوب لصتي هلعجيسو ٠٠

 لجرلا اذه ةينخق اهيف دنت ةيضاخب سلع دقعيل لك, بسحف .ىشاقلا
 عيطتسي الو تاهينج ةعبراب ىربكلا ةكرشلا بلاطي ىذلا مولظملا
 ةفصاعلاك  بتكملا لخاد ىلا عفدناو ٠ نيتنس ذنم « اهيلع لصحي نأ

 بتكملا ىف نكي مل ٠ دعب ةمكحملا نم داع دق نكي مل ذاتسألا نكلو ٠

 لغتشاو ٠ تاونس ذنم نيرمتلا ةردف ىضق ماحم ٠٠ ٠ ندماحملا دحأ الا

 ذاتسأ اي كلام : الئاق هنم برتقاف ٠ دمحأ ةلاح ىأرو ٠٠ بتكملا ىف
 !؟ ٠٠ دمحأ

 نم رفطت داكت هظيغ نم  عومدلاو ةصقلا دمحأ هل ىورو

 ٠ ؟ هيل نالعزو : ةطاسب ىف هليمز لاقو ٠٠ هينيع

 ٠ ملظلا ىلع رئاث ٠٠ رئاث انا ٠٠ نالعز شم انأ : دمحا لاقو
 < يوشر: علظ ها“

 : ءوده ىف ليمزلا لاقو

 5 ةلادع شم ىد
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 ٠ رثكأ مولظم ىضاقلا ٠٠ مولظم ةيضقلا بحاص ناك ىل -
 ىف مهيف رظني ناشلع ةيضق نيسمخو ةيام همادق نيطاح لجار هذ
 مكحو ةيام لجأ ىل ٠ ٠ هيأ ىف الاو هيأ ىف .ضنيح ٠ ٠ ةدحاو ةسلج
 ,مهصن لود نيسمخلا نم ملظ ىلو ٠٠ هريخ رتك ىقبي ؛٠ نيسمخ ىف
 ٠٠ هبضرب هريخ رتك ىقبي « ىناتلا صنلا ىف لدعو

 هددت ف ةموتملا ةكرعملا تادبو . هليمز ىلا دمحأ عمتساو
 نا روذعم ىضاقلا نا ٠*٠ قح ىلع هليمز نا ٠* رخآ اهاجتا ذختت
 .0 وهو ٠* نومولظم نوضاقتملاو ٠ مولظم ىضاقلا ٠٠ ملظ

 اقيرط دجي وأ ٠٠ هل ملستسيو . ملظلا رياسي نأ اما :* ىماحملا
 ٠ ايماحم نوكي نأ عيطتسي ال وهو ٠٠ ةلادعلا قيقحتل رخآ

 اوذخاف . دمحأ ةصقب اوعمسو . بتكملا ىلا ءالمزلا ةيقب. ءاجو
 ثحبي نأ مهنم دحأ لواحي مل ٠٠ اهيلع نوكحضيو « اهب نوردنتي
 لازي ال مهرظن ىف دمحأ ناك ٠٠ ةيدج ةشقانم هشقاني وأ ىرج اه
 ألمت ىتلا ايلعلا لثملاب اقلعتم لازي ال ٠٠ ةاماحملا ىلع اديدج
 اتهمطمت مث , ةعماجلا يف مهتسارد تاودس لذكباحلا كفوو
 اوناك مهلك ٠ ٠ مهجرخت بقع اهنوهجاوي امدنغ موي دعب اموي ةايحلا
 نوقلحي اوناك مهلك ٠٠ ةاماحملاب لافتشالا اوأدب أمدنع دمحأ لثم
 ضرألا ىلا مايالا عم !ارطبق مك , ءامسلا ىف مهرئامضو مهراكفأب

 ل ا
 اهسفنب اهسفن لحت ةلكشم ىه وأ ٠٠ ةلكشم , ةمكحملا ىف دمحأل

 لكب ةايحلل عضخي ٠١ مهاثم دمحأ حبصيس ام امويو ٠٠ مايالا عم
 ش ٠٠ ملظلا نم بسكتيو لب ٠٠ ملظ نم اهيف أه

 : نيسحلا هك فلير نأ لق فروج اسيا تاكو ناتسسألا مطسو
 1 : ةاضاغ ةمزاح ةجهل ىف هل لاقو ٠ هبتكم ىلا هاعدتساف

 بحاو ٠+ ةمكحملا ىف ةدراهنلا لبصح ىللاي تعمس أنأ

 ىتاقالع نا بحأ انأو ** ىمسساب مكاحملا حورتب كنا ىلا كهبنا

 اولا



 شم ىضاقلا ٠ ىضاقلا عم قناختت املو ٠.٠ ةاضقلا عم ةسيوك نوكت
 ىكسوملا ىضاقو * ١ انأ ىنم لعزياح امنأ ٠ تنا كنم لعزياح
 "فقأ شردقأ ام هدك دعبو ٠* ىنع ملكتي ىدتبي هلك ةاضقلا ىدانو : ٠ فانئتسالا ىضاقل لوقي ةيكبزالا ىضاقو « ةيكبزالا ىضاقل لوقياح
 ٠٠٠ عيضت ىتعملس ** ةيضق بسكأ شردقا اه ٠٠ ةمكحم مادق,
 6 ةنهملا ىف ديدج هسل كنأل ٠. هد رودلا كحماساج انا هدك مغرو
 ٠. هلل رذتعاو ىضاقلاب لصتأ ىنا ىتقولد رطضم ىنا عم

 ه6 مهاس وهو عمتسي دمحأو

 ٠٠ امهاس لازي ال وهو ناتسالا بتكم نم جرخو

 ناتسالا بثتكم نم لقتسي ملو ٠٠ ةاماحملا لزتعي مل كلذ مغرو
 ىلا جاتحم وهو ٠٠ لمعلا رهظم هيطعت ةاماحملا تناك ٠٠ تاكرب
 هنيب ررق هنكلو ٠*٠ هتلئاع مامأو ٠ ةريهش مامأ هب ودبيل رهظملا اذه
 ٠ ايماحم نوكي نأ ديري الو ٠٠ ايماحم حلصي ال هنأ هسفن نيبو
 تاكرب ناتسالا نيبو هنيب دعابو ٠٠ ةمكحم ىلا باهذلا وأ , ةركذم ةباتكل سمحتي الو ٠٠ بتكملا ديعاوم ىلع اريثك صرحي ال حبصأو

 نأ اريثك همهي تاكرب ناتسالا نكي ملو ٠٠ هئالمز نيبو هنيبو *'
 هنم ذخاي نأ ىلع صرحي ىتح ارجأ هل عفدي ال وهف « هنع لأسي
 . لعفقي مل ول ىتح 2 بتكملا ىف ماحم دوجو نا مث . هيطعي ام ردقب
 رثعي دمحأ لعل . ىردي نمو ٠٠ ماحزلا رهظم بتكملا ىطعي . ائيش
 تاتسالا تكس كلذل ٠“ ءايرثألا سانلا نم ءاقدصأ هلو , ةريبك ةلئاع. نم هنأو اصوصخ « بتكملا ىلا اهب ىتأي ةيضق ىلع اموي
 ءاوس هنأ ٠0 هؤالمز هنع تكش امك ٠٠ دمحا لامها ىلع تاكرب
 هنأ ىلا مهتئمطي هلساكتو هلامها نا مث ٠٠ رئاجس ةبلع موي لك مهيلع عزويو « ةرايس كلمي , فيطل ناسنا وهف ٠ لمعي مل وأ لمع
 ٠ ١ موي ناك نأ ىلا ٠٠ مهل اسفانم نوكي نل
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 ءاسم فصنلاو ةسماخلا ةعاسلا ىف بتكملا ىلا دمحا بهذو
 بهذي اناكم دجي ْملو امنيسلا نم جرخو « امنيسلا ىف ناك ٠٠

 ...٠ بتكملا ىلا بهذف . هيلا
 هكراشي ىتلا هتفرغ ىلا لخدو ٠٠ ةسداسلا ةعاسلا نم ادبت لمعلا ديعاومق « دعب رضح دق ةبتكلا نم ىأ هئالمز نم دحأ نكي ملو

 ودبت ةديس ٠٠ ةسلاج ةديس دجوف . ددجلا نيماحملا نم ةعبرأ اهيف
 اهرعشو ٠٠ حلاك اهضايب ٠١ ءاضيب ٠٠. نيعبرالاو ةسماخلا ىف
 اهمصعم ىقف ٠ ءارثلا نم بناج ىلع اهلعلو ٠٠ ءانحلاب غوبصم
 هناك ودبيل ىتح ٠ نوللا عقاف هيف بهذلا ٠٠ ضيرع ىبهذ راوس
 صوصف هلوح رمحأ صق هي متاخ اهعبصأ ىفو ٠٠ ةرشق بهذ
 ٠  ساملا نم ةريغص

 : اقفاص هنت ىلا سلجو © هسار: نه ةزهب دمحا اهايحو
 ٠٠ همامإ ةاقلم اهدجو ئتلا تاهيسودلا ضعب ةءارقي لغاشتي ادبو
 ذنم مهف هنأ لب , مهثداحي وأ بتكملا نئابزب لصتي نأ دوعتي مل وهف
 ةذتاسمالا ىلع مرحم بتكملا نئابزب لاصتالا نأ ىلوألا مايالا
 | ٠ هللا دبع تاكرب ٠٠ ربكالا ناتسالا رماب الا نيماحملا

 ٠٠ هسأر اهيلا عقري نأ ةرظتنم ةرتف هيلا رظنت ةديسلا تلظو

 ٠ هسار عفري ال هنكلو , هيلا ةهجوم اهتارظنب سحي وهو
 ٠ ىماحم كتزنضح 2 هتمصب تقانض اهناك ةديسلا تلاقو
 2٠0 هويأ : راصتخا ىف لاقو هسأر دمحأ عفرو
 ةمامن4 هوا بتكملا :ىفءانه ىعاحم نتمي : تلاق
 ٠٠ هويأ : هيسودلا ىف رظنيو دوعي وهو دمحأ لاقو
 قوف اهيدي عمضتو اهمامأ اهيقاس دمت ىهو ةديسلا تلاقو

 : ليوط ثيدحل بهاتت اهناك اهتبيقح
 :نامز نم ةليعلا ىماحم هلصأ تاكرب ناتسالا لباقأ ةياج انأ
 ٠ مدنقأ اي ىاج هنامز : دورب ىف دمحأ لاقو

 قاف



 لوقت ةديسلا تداعو

 ةلينقق قري ةياطاح ++ وق ةموع ةيبق ئك:هاذياع اذا هداع
 هدك نم رتكأ ىنتسأ شردقا ام ٠٠ صالخ ٠٠ اشابلا ايوخأ ىلع
 ناك ٠٠ ةيقرشلا ىف نادف نيسمخ ىدنع. نا ىديس أي ةياكحلا .هأب
 ىللا مارحلا دالوأ ىزاجي انبر شهلعم امنا ٠٠ هيم اوقبي مزال
 نيسمخلا ىلع هديا ططاح اشابلا ايوخأو ٠٠ ايوبأ ةكرت اومسق
 ىنيددب ركتفت ٠٠ ىنم مهرجأمه ٠٠ اياب كاس اع موي نع لوح تادف
 ... ؟ نادقلا ىلع ماك

 ٠٠ دري مل* ٠ دمحأ تكسو

 : هتمص ىلع هرهنت اهنأك لوقت ةديسلا تداعو

 اك نادقلا وجامع ركتفتا + اياعم كيلتخا © قاقسك اي فوق اما
 ٠٠ هينج نيرشع : هسأر ىف مقرلا بسحي نأ نود دمحأ لاقو
 لزنا ٠٠ هيلجرو هيديا تسوب تنك ٠٠ ايوخا اي تير اي : تلاق

 عا قانا أي ثيل
 رسشئاتنمت : دمحأ لاقو

 : قلطنيو ولعي اهتوص أدب دقو ةديسلا تلاقو
 ٠ ةرشع ىتح الو «٠ رشاتسمخ الو « رشاتنمت ال ٠٠ تير اي

 , ةيقرشلا ىف ناذفلا راجيا هينج. ةتس ٠* مهريغ شيفام هينج ةتس
 ٠ نادفلا ىلع هينج نينتا دياوع مهنم عفداب

 : ع تاك ده رجال اح بيل » قاقو هعسا هيقتلو

 الو : ضرالا ىتملسي ىضار- شم ٠ ايوخا اي'تير اي : تلاقو
 لإ نمادق ىكاقياع ++ ةيلع تليامتا ماي <+ قحاو. ميلم :ىتادوزو
 ::+ ةيللأ نلا ةيم ةيوسكم ةيئقنا -+ ةيضنت عقارا ىلا

 ٠ : ارخاس دمحأ لاقو
 ٠*٠ تقو دخات ةيضق ىد ٠+ هيأ ادأ دعب اهيبسكتاح سب

 ادا



 اهعفري ذاتسالا مزال ٠٠ ىوق ةلجعتسم انأ هد ٠٠ ال :' تلاقو

 ٠ لجعتسملا» ئل
 : اقفشم اهيلا رظني وهو دمحأ لاقو

 ٠ .لقألا ىلع نينس رشع 'كمادق ىقبي ىوق ةلجعتسم ىتنك ول
 + تح انهو اهذامس ىلع ةركشلا ةلطتخو

 ٠ ىازا نينس رشع ٠٠ ربخ اي
 : سامح ىف دمحأ لاقو

 ٠٠ تادادعتسالل ليجأات نيرهش كمادق ٠٠ ىتس اي ىفوش

 نيينات رهشأ تسؤ ٠٠ تادنتسم ميدقتل ليجأت رهشأ تس نيدعبو

 ةنسو ٠٠ ريرقت رديخلا مدقي ام ةياغل ليجات ةنسو ٠** ريبخ نييعتل

 ىلضفتو ٠٠ ريرقتلا ىف نعطلا نيدعبو ٠٠ ريبخلا ريرقت ةشقانمل ةينات
 كتخبو ىتنا ٠٠ نينس رشع ٠٠ نينس سمخ ٠* ليجاتل ليجأت نه
 ةياغل راجيالا كل شحفديام نكمي ىد ةدملا ىف ىكوخأ اعبطو 3

 ش ٠٠ ةيضقلا ىف مكحتي ام
 1 عرب ديحلا  ينيع ا نع رغدلا ةولطلاو

 نوجاح انأ هد ٠ ٠ عوجلا نم تومأ انأ هد ٠٠ ليحتسم هد ب

 ٠ ينربد « ناتسأ اي هيا لمعأ , سولفلل ةجاتحمو نيرهش دعب ىتنب

 : اهيلع ريثأتلا لواحي هناك اهوحن هقنع دمي وهو دمحأ لاقو
 ىتح ٠٠ لكش ىاب ىكوخأ عم ىقفتا* ٠ ةيضق شيعفرت ام

 ٠*٠ ةيوش لزانتا وهو « ةيوش ىتلزانت ىل
 : اهنم رخبت اهسامح ناك تلاقو « اليلق ةديسلا تركفو

 ٠*٠ اديآ قفتي ىضار شم هد سب

 : ديازتي هسامحو دمحأ لاقو

 موقأ دعتسم انأو ٠٠ هعانقال ةقيرط هيف مزال ٠٠ نكمم شم
 ٠ كقح هنم كل بيجأو « هملكاو + تقولد ئكاعم

 : حرف ىف ةديسلا تلاقو



 نبا كيلع نياب تنا ٠+ انيب اللاي بيط ٠٠ ىبنلاو حيحص
 ٠ لالخ

 , اههجو المي سأيلاو .ء ركفت ىهو : ةسلاج تلظ ةديسلا نكلو
 * ةراسخ ايد سب : تمكتمتو

 ايوخأ شم مهملا * ٠ ةياكحلا شفرعتام كلصأ : ةديسلا تلاقو

 ** و ٠*٠ ىنم ريغتب ٠* ىمع ىنهركت هتارمو ٠٠ هتارم مهملا

 : اهنم برتقي وهو دفحأ اهعطاقو

 همسأ كترضح ىخأ وه « ةجاح رسخناح شم لواحن هضرب

 ٠٠ ؟ هيا

 شهو 5-5 ىوق ىلاخ بحاص هذ : اهنئمطي هنأك دمحأ لاقو

 ٠٠ انيب ىموق ٠٠ ىنفسكياح نكمم
 ٠*٠ هترايس ىف هعم اهبحصو ٠٠ بتكملا نم ةديسلا عم جرخو

 ةناهالا نم مقتني ٠٠ هسفنل مقتني هنأب امراع اساسحا سحب وهو

 ةاماحملا نمو ٠٠ هلك ءاضقلا نم مقتني ٠٠ ةمكحملا ىف هتقحل ىنلا

 رعشي نكي ملو ٠٠ ةديدج ةيحض مهباينأ نيب نم ذخأي هنا ٠٠

 ىقو « هناميا ىفو ٠ هسامح ىف اعفدنم ناك « فوخلاب الو . ددرتلاب

 8-3 ملظلا هب مطحي لمع د ميظع لمعب موقد هنأب هساسحا

 داك امو 5 كلامزلا ىف ءرورس اشاب دمحم رصق ئلا لصوو

 هسامحي رعش ىتح ٠ ءوضلا ةتفاخلا ةبطرلا ةمخفلا هئاهيا ىف ريسي

 ءىشو * ٠ ددرتلاب رعشي ادبو ٠٠ رخبتي رطع هناك ** هنم برهي

 * هصيمق تحت نم ببصتي قرعو ٠٠ فوخلاك

 ىهو ٠ ةددسلا بناجب ةاهذملا نولاصلا ةفرغ ىف سلجو

 مخ



 وهو ٠١٠ تدلو ذنم اهتايح ليصافت هل ىورت ٠٠ مالكلا نع فكت ال
 ٠* اشابلا ةلياقل بهاتلاب اهعامس نع لوغشه

 بور ةهقوف ابابلج ىدتري نيتسلا قوف لجر ٠+ اشابلا ءاجو
 ةماخفلا عم هلكش مءالتي ال لجر ٠٠ ةيقاط هسأر ىلعو . ربماش ىد
 ٠ ٠ رصقلا المت ىتلا

 ٠٠ هحفاصي وهو دمحأ ىنحناو
 : الئاق هتخأ ىلا اشابلا هجتا مث

 ٠٠ تانبلا ىازاو ٠٠ ىتحلا اي نسلج اي كيزا
 .٠ هدخ قوف هتلبقو ٠٠ اهسأر قوف اهلبق مث
 : سلجت ىهو نسلج تلاقو ٠١ بجعت ىف دمحأ اهيلا رظنو

 ىلصأ ٠٠ كاعم مهافذتي ناشلع ايوخأ اين ىماحم كل تبج انأ
 ٠*٠ ىو ٠٠ تبلغ ضالخ

 : ىرخألاب هيدي. ىدحا كرفي ىهو اهعطاقي دمحأ لاقو
 ىف مئاهلا تلباق ىلصأ انأ ٠٠ ماحمك ىاج شم انأ هللاو

 عوسضوملا نا تيقلو ٠٠ ةيضق عفرت ةياج تناك ٠٠ بتكملا
 اشابلا اهلحي نكمم ةجاح لك نا اهل تلقو ٠٠ ةيضق شلهاتسيام

 ٠٠ ىجار هيب تزع ىلاخ نم كتدايس نع عمسأ ىنا اصوصخو ٠
 ٠٠ ريخلاب كنع ملكتي امياد

 ٠ حيرتسي هنأك ةردص نم اقيمع .اسفن دمحأ بذجو
 : ههجو للهت دقو اشابلا لاقو

 الهسو الهأ ٠٠ ىدهز هيب زيزعلا دبع همحري هللا نبا تنا
 ميظع ىقبتح كدلع نياب تناو ٠٠ ميظع لجار ناك كوبأ هد ٠٠

 ش ٠٠ ملظ امف هابأ هباش نم ٠١ هيز
 : قيقر باتع ىف لاقو هتخأ ىلا تفتلا مث

 ٠٠ ةيضق ىلع ىعفرت ةزياع ٠١ نسلج اي هدك هضرب
 : الئاق دمحأ ىلا تفتلي داع مث

 :غغة



 هآب ٠٠ ىديس اي فوش ٠٠ راجيالا عوضوم اعيط عوضوملا
 لعمر نادف نيتالتو نينتا مهنم « نادف نيسمخ كلتمت» ٠ ىتخأ

 عفدتب نيسيوك نادف رشاتنمتو ٠٠ الصأ ةبيرض مهيلع شعفدتدام
 نا ىقالت ةدسحلا بسحا ٠٠ نادفلل هينج 'نينتا ةبيرض مهيلع
 اهيداي انأو . هينج ةسمخ' شلصحيام عومجملا ىف نادفلا راجيا
 ٠٠ ناطلغ ىقبأ ٠. ةتس

 قزل ىبنج ىللا نادفلا' هد ايوخا اي : مثئاه نسلج تحاصو

 مناهلا ناشلع ٠٠ ملقلاو ةقزولاب اهبسحن بيط : دمحأ لاقو
 لاثمأ ةعيس ىواسي راجيدالا ماد ام . ةطيسب ةلأسملاو* ٠ عنتقت
 ٠ ةبيرضلا

 ٠ "شقانيو ٠٠ بسحي ذخأو « هبيج نم هتركفوومحأ جرخأو
 تضمو ٠*٠ انيح ادهتو :« انيح روثت هتخأو.٠٠ ءىداه اشابلاو
 دتعي ملا حار © يعتلاج محا :نيحأو >++ قاقعاتسو 4 ةعاس
 د | رفسمم لاووال ةنكلو ++ نشاقتلاو مهلكلا "نع هزم لمتمم
 اريخأو ٠٠ اشابلا مامأ هئودهو هبدآب ظفتحيل اريبك ادوهجم لذبيو
 ةدنيش نا ناحتكل ا: مفرح هنا قاققا رولا اشابلا دس لون نأ ءاظسا
 نسلج تعنتقاو ٠ انادف نيسمخلا عومجم ىف 2 نادفلل تاهينج
 3 مناه

 توب نق .لاقو اشانلا هنم نوار © فرست نسا ءاقو
 ٠ ؟ دمحأ ناتسأ اي هآب ماك باعتالا : ضيفخ

 : امستبم دمحأ لاقو

 اا ةيرقكلا "كفق هنت 017 ياكل قشيفام ل"
 ٠٠ حرف وهو دمحأ جرخو ٠* حلي ملو اشابلا مستباو
 * اهجان اناسنا نوكي نأ عيطتسي هنأ ةرم لوال سحأ

 كسدمأ مث ٠٠ هتاوخأو , همال ةصقلا ىوري هتيب ئلا داعو
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 متكر ىهو اهيوري ناك ٠٠ ةريهشل ىرخأ ةرم اهاورو نوفدلتلاب
 ٠ موي لك هلمع ىف هفداصت ةيداع ةصق ىوري هنأك . هتحرفو هوهز

 < ىلاقلا مويلا» نيف د ماهل :يعكتب ىلا يشكو
 نورتو ةناق + هلاكذت ةادشت ءانيتمو + سامملا هولك نهذ

 ءاضقلا باينأ نيب نم اهلشتني ىرخأ ةسيرفل
 لنا ىف يفاكشابلا ينم قم ,ايتكلا لكتاو يطحي ناك اهون
 : ةييرغ تارظن هيلا رظني وهو

 ٠ هيب دمحأ اي حبصلا نم كنع لأسيب ناتسألا

 ظحالو ٠٠ ناتسالا بتكم ىلا هقيرط ىف وهو هئالمز نْيِب رمو
 ةيئرعلا تازظنلا سف :هيلا' نوزظنيو ,نوكفو هندرك ىف هنويخي عونا
 بتاكشابلا هيلع اهقلطأ ىتلا

 ٠ هسفن بذك ٠٠ متهي ملو
 ٠٠ ةيتفش ألمت ةاعتفم ةريبك ةماستداو ناتسألا ىلا لخدو

 هعفصي هذاك ؛ ةطخاس تارظن هيلا رظن ىتح ٠ هارح ناتسالا ناك انو

 : لاق مث ٠ هينيعب
 -ةءازبلا ىلع مالساي + ةجاح تلنع جلدك الو © + ةبورغا د
 : هتماستبا علتبي وهو لاقو دمحأ شهدو

 ! ٠١0 مهاق شم ٠*٠ هيا. كترضح .دصق
 : ادتحم ناتسالا توص عفتراو

 ٠0 ةلايرب ىنأ ركاف كنأل مهفت نكمم شمو ٠٠ مهاف شم اعبط
 ىز دحاو ىجيي ناشلع بتكملا حتاف ىنا ٠ لفغم ىنا ٠٠ رامح ىنا

 ٠ هرب هرب نم مهاعم لواقتي حوريو . نيابزلا قرسي كترضح
 :: ةحاح كف رسام انأ + ههجو ىلا مناع املا و دعا لاقو

 : اخراص ناتسألا هعطاقو

 ن1 1 هنن لبا هاف قيما فات لاما خيش اياال

 1 كحل



 ٠٠ اهاعم ىللا نيشرقلا شطلتو اهزوجتت ىوان ٠١ اهاعم حسفتت
 نبا اي كترضح ىف الا دح ىف تيشغتام ىرمع ىلصأ انأ ٠١ ىنمهف
 ! ٠٠ ةليعلا

 : لاعقتالا نم شعتري ىهو دمحأ حاصو

 ٠٠ كريغ الو تنا ال ٠٠ هدك ىنملكي دحل شحمساام انأ
 ! ٠٠ مهاف

 مث دمحأ هيلع ىدتعي نأ فاخ هنأك هدعقم ىف نذاتسألا عجارتو

 انا ٠٠ فسآ انأ ٠٠ ىديس اي بيط ** شخ ىنيع ىف شخ : لاق
 نيني +7 ةليس نم ةّيِجَو .دحلاو لغشأ ىللا ىلع قحلا + ىلعت .قحلا
 ىنملع. ٠ هيا تسلاب تلمع ىل لوق ٠٠ كلضف نم ٠٠ كوجرا
 حورأ امنا ٠٠ ىماحم ةنس نيرشع ىلاقب حيحص انأ ٠٠ ىبيبح اي

 : لاقو <« هباصعأ طبضو
 نلع ةيدكت مفرق نايشلم مواسم نفكلا) نجا ماه سلع -

 اهيكحت اهنا اهنم بلطا ام ريغ نم اهتياكح ىل تكحو ٠٠ اهوخأ
 مهافتلاب ىنعي ٠٠ ةيضق ريغ نم لحتي نكمي عوضوملا نا تيقلو ٠٠

 ٠ عوضوملا انيفصو اهوخال اهاعم تحر . العفو . اشابلا اهوخأ عم

 ؟ دج ملكتتب تنا : بجعت ىف لاقو ةشهد ىف ذاتسالا هيلا رظنو

 ٠ لصح ىللا هد : راقتحاو دحت ىف هيلا رظني وهو دمحأ لاقو

 فيراصم عقدت لضفتت ىقب كترضح ىقبي ' * لاع : خرصو
 . الو اياضق شالبو ٠٠ ىدالوو ىتيب ىلع فرصت ىجيتو ٠٠ بتكملا
 عماج .ىف دمعقن كترضحو انأ حورنو ٠٠ بلق عجو الو مكاخم
 ْ ! ٠٠ هيأ الاو هدك شم .٠٠ ضعب عم سانلا حلاصن نيسحلا

 ٠٠ ىريمض ىضري ىللا تلمع انا : تابث ىف دمحا لاقو
 ةزامعو ةيزع كدنع ثنا ام +“ اعبط *:+ كريم : ذاتسالا لاق

 ف ىنغتسم ٠٠ هيل ريمض كدنع شاقبيام ٠٠

 عد



 ل كوجزا + هرطقساو ةقومح اذه مك
 + كنه لغزاح شم انا هدك نها رتكاو +٠ ءازجا ىف كدسخ- ذقت اع
 شاندنعام ةبالغ سان انحأ ٠٠ ىنات انيتدكم شفرشتام ٠ * كوجرأ سب
 1 ٠٠ دورطم ريغ نم ٠٠ لضفتا ٠*٠ ريمض

 هتوصو لاق مث ٠*٠ دعتزيو . ناتسالا ىف قلحبي افقاو دمحأ لّظو
 ىللا مالكلا ىلع ٠٠ ىتقولد كبرضأ مزال ناك انأ : ةيتقدفب مطتري

 ٠٠0 و٠٠ ةدم كبتكم ىف تدعق انأو ٠٠ ىنم زبكأ تنا امنا ٠٠ هتلق

 ليكولا :لخدف ةده ىف ةيئاجب سارجألا ىلع“ ذاتسالا طغضو
 نا نيماحملا دحاآو بتاكلااو

 د لا لاق. قثعلا نه دهتزي افقاو لازي ال نمحاو
 ٠٠ تسنآ ٠٠ هيب دمحأ اي لضفتا

 ٠٠ ادحآ حفاصي نأ نود دمحأ جرخو

 ٠٠ هسأر ىنلا عفادتت ءامدلاو ٠٠ ةيضاغ تاوطخ ىف راسو
 انك د ىجراخلا بايلا ىلا لصي داك امو

 !! مئاه نسلج : . ةبوبيغ ىف هنآك متمتو ٠٠ اهودشم فقوو
 : اههجوب هنع حيشت ىهو مناه نسلج تلاقو

 ٠: تاكرب ناتسالا لباقأ ةزياع انأ ٠٠ كلضف نم

 ٠٠ اهب بيحرتلاو اهلابقتسال بتكملا ليكو عرسأو
 ٠ ههجو ىلع ءىفكني داكي ىهو , ملنسلا دمحأ لزنو

 ٠١ سمأ تهتنا ٠٠ ةاماحملا ىف نيرهش ةيرجت تهتنا اذكهو

 نم برهيو ٠٠ سانلا نم برهي ٠٠ برهي ىهو 2, سما ذنمو

 ٠ هلشف نم برهيو ٠٠ هتلئاع نم برهيو ٠٠ ةريهش

 ٠٠٠ ةعبارلا اهنا ٠٠ هتعاس ىف رظنو
 بهذيسو “٠ فصنلاو ةعبازلا ىف ةريهش عم دعوم ىلع وهو
 ٠٠ ديدجلا هلشفب اهنلعي نأ بجيو ٠٠ اهيلا بهذي نأ بجي ٠٠

 لشفو ٠* نيمأت بودنمك لشفو ٠+ فظومك لشف هنأ فرعت اهنا

 تكور



 المشف اهل مدقي نآلا وهو ٠٠ نباكو ٠٠ خاك لشفو ٠٠ بتاكك
 اضيأ نوكي نأ عيطتسي هنأ عنتقت اهلعل ٠٠ ماحمك هلشف +٠ اديدج
 «١ :لشاف -ناسنا هنأل ++ الشاف اجوؤو* + الشاف ابيبح

 ٠ ةالابم الب هيفتك, زهو
 لاطأو ٠ ةآرملا ىف ههجو ىلا رظنيو . هترتس ىدتري ماقو

 تاك :فحاعا هاري ىدلا ةجرلل ةثامل وجاك : ةيكو ىلا .وظنلا
 ٠ هدتاعدو هظيغي

 فب

 هانا كرجلاو 0 اسم :ةرشع ةيتاحلا "ةعاسلا فاك
 هيدي نيبو « هتفرغ ىف سلاج دمحأو ٠٠ مونلا قدسي ىذلا ءودهلا
 ..لايجحت تاطخ مارق ةثلاكلا ةزملل ب نعتس ٠ حاصلا" ةدئرج
 داريتسا تررق رصم .نأ هباطخ ىف سيئرلا نلعأ دقل١ ٠ رصانلا دبع
 ةوطخلا هذه ةروطخ ردقي نأ عيطتسي دمحأو ٠٠ ايسور نم حالسلا

 رصم عضو ىف بالقنا هنا ٠٠ هلك برغللو « ايناطيربل دحت اهنا ٠٠
 ردسقي نأ عيطتسي ىهو ٠٠ نامزلا نم نينرق امئاق رمتسا ىذلا
 -.تكش نأ ةيريفلا لوقا 2+ كلذ يسمع :ثدكي. نأ نكمي.اغ
 رخاز فينع لبقتسملا نا ٠٠ كش الب عقتس ةريطخ ةماه ثداوح

 وهف كلذ مغرو ٠٠ ةفزاجمو ةعرسب كرحتت رصمو٠ ٠ ثادحألاب
 و1 ايش لثفي نأ :ميطتسم ا/-:4- ىردتي ل هناك ىف لاح
 ٠ هسفن نع ثحبي لازي ال ٠١ ءىشب فزاجي نأ عيطتسي

 يتق نع هيف كمي 35 نسسترلا .ثاطخ ارقي :درطتساو
 نا مالا ويس لك نع هتاكم ةقارشم نلا تم. للستي نط نك
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 نقف ترسو © كاش ةهامتج زثكأ ره ةالاوقلا فا نكتتلا"ةانلكو
 هنأك ٠١ ةريح اهيفو « فوخ اهيفو ةوشن اهيف ٠٠ ةريرعشق هقورع
 ٠ ةويبكلا لوبطلا قد نيب ضرألا زهي ىذلا مخضلا بكوملا دهاشي

 ٠١٠ هيف كرتشي نأ عيطتسي الو
 هنطاو .ةكسارت ىلا :نيفعو »+ هدي نم ةديرجللا فلا ةامف مك

 لواحي ناك ٠* مونلا لواحي نكي ملو . مونلا لواحي ادبو « رونلا

 ٠ بورهلا

 لكو ٠٠ اهشارف ىف امهنم لك ٠ امهترجح ىف ةليبنو ىفيفو
 ٠٠ اهلبقتسم مسرو « اهتايح ضارعتسا ىف ةقرغتسم امذهم

 هتايوتحم بيترت ديعت « اهبالود مامأ ةفقاو ٠٠ اهترجح ىف'مالاو
 ةداعا لعتفت اذاملو « بالودلا مامأ ةفقاو ىه اذامل ملعت ىهو ٠٠

 ىلا اهدي لصتش تاظحل دعبو ٠٠ ءىش نع ثحبت اهنا +٠ هبيتزت
 تطقتلا”اهنأب اهسفن عنقت نأ ديرت اهنأ كلانه ام لك ٠٠ ءىشلا اذه

 ٠٠ دمعت البو , ةفدص ءىثشلا اذه

 ٠٠ هديرت ام ىلا اهدي تلصوو

 ٠٠ مالسلا دبع اهل اهلسرأ ىتلا .تاباطخلا قودنص ىلا
 امدنع ٠٠ اماع نيثالثو ةينامث نم اهنالدابتي اناك ىتلا تاباطخلا
 ٠٠ ةرشع ةعباسلا ىف تناك

 نيب هتلمحو ٠٠ بايثلا ماوكأ تحت نم قودنصلا تيذجو
 ٠٠ اهشارف قوف تسلجو . اهديلو لمحت اهناك قفر ىف اهيدي

 الب ناتجرفنم اهيتقش نكلو ٠٠ مستبت ال ٠٠ تماص اههجوو

 ْ ٠ دهنتت اهناك , ماستبا

 تاباطخلا ةمزح ىلا رظنت تذخاو ٠٠ قفر ىف قودنصلا تحتفو

 مالسلا دبع ال ٠٠ مالسلا دبع ىف حراس اهلقعو ٠٠ نيتنيزح نينيعب

 ىذلا زوجعلا مالسلا دبع نكلو ٠٠ ةريغص ىهو هبحت تناك ىذلا

 مل ٠٠ ةدم ذنم مالسلا دبع ريغت دقل ٠٠ مويلا ىتح هبحت لازت ال
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 ءاسملا نم ةرتف ايضقيل ٠٠ دوعت امك اهيخأ عم .اهترايزل ىتأي دعي

 برشي ةرهسلا نايدحي آدب امدنع امهعم ةمزاح تناك دقو **

 اصرح « اهتيب ىف ىكسيولا برش نم امهتعنم ٠ ٠ ىكسيولا سوؤك
 دمحأ ادب نأ دعي: اصوصخو ٠+ اهتانب مامأ ىلئاعلا رهظملا ىلع

 : :فنهح مالسلا دبع ال ٠ اينشفي هلو + :[ركش ثيحلا ىلا دوي
 احبصاأو ٠*٠ مزحلا اذه اهيف اردق امهنأ تدقتعا لب ٠٠ اهوخأ الو

 ىكسيولا سوّؤك لوانت ابلطي نأ نود . تيبلا ىلع ناددرتي كلذ دعي

 اهل :دعلي اهوا: ديو + .جاودلا ىف اهيلغ علو مالتفلا تيه لظر"
 ضفرت ٠٠١ امئاد ضقرت تناكو ٠٠ حجاوزلا اذه ىلع هتقفاوم ىا

 اذه ىلا ةجاح ىف اهنا ٠٠ هحاحلا ىف رمِتسي نأ هيلا لهتبت ىهو
 اهل ءىش اهتايح ىف لازي ال هنأب اهرعشي حاحلا هنا ٠٠ حاحلالا

 هرم تسيلو ++ ةارما نازك الا اهتاي اهرغشي* © اهنالوال سيلو
 ٠ ايناج اهب قلت مل ايندلا نأو « ادحت لازت ال اهنأب اهرعشي ٠٠ مأ

 اسدنع بشي هنأ ٠١ هيا ةجاح يف ىه مك ىردي ال مالسلا دبع ل

 ىف اهقحب اهرعشيل هدي 5 هدصتل هديرت د هديدرت ٠ هدصت

 هتاسمل ٠ بال جلو ل ا د ا ا

 بطرت فلا كارطقلا' اهنا ++ (يمفانوم نو هدي نم ةطغيض,**
 ىلا ءامدلا عفدد ىذلا ضبنلا اهنا “٠ ةلباذلا ةفاجلا اهتايح

 ٠ اهفارطأ

 اينيفلا كارايزو < تينلا "ىلا" نقار: ىعي مل: مالتملا ديف كلوت
 * ؟ اذامل ىردت ال ٠٠ ةدعابتم تحبصإأ اهل

 هامل دل نوفيلتلا ىف ف مالسلا دبع تثداح دقو

 : لوشن نم تكل اهل لقي ملو +" اهنع باغ اذا هلاشكو
 ساي ٠٠ هتوص ىف سأي ةنرو ٠ ٠ هللا ءاش نأ ىأ ٠*٠ تكورظلا اهنا وأ

 | 1 ٠ انايحأ هتوص ىف هسحت تناك امم ربكأ

 بايسألا سفن امئادو ٠* ةرم نم رثكأ نوفيلتلا ىف هتكداحو

 ةه؟



 هنا ٠٠ هتوص ىف سأيلاو ٠٠ اهترايز مدع نع اراذتعا اهيدبي ىتلا
 لذبي هنا لب ٠٠ هيلا حملي الو ٠٠ جاوزلا ىف اهيلع حلي دعي مل
 ٠*٠ هيحب اهرعشت ةملك هيتفش نيب نم قلطنت ال ىتح اريبك ادوهجم

 ** بذعتي اهيلقو ٠٠ هساي رس فرعت الو هبابسأ قدصت ال ئهو
 ٠١ اهعم تومت ةيصاخلا اهايند نأكو ٠٠ تومي هناك ٠٠ رمضيو
 لواحت ٠٠ توملا اذه مواقت ىهو ٠٠ اهدالوأ اهلخدي ال ىتلا ايندلا
 ابيبحو « ءىرب بح ةملك الا اهيف بلطت ال ةايح ىف اهقح درتست نأ

 ٠٠ هضفرتو .. جاوزلا ىف اهيلع حلي

 ٠* اهيخأ دنع ءاسملا ةرهس ىضقيس مالسلا دبع نأ ةرم تفرعو
 اهانيع ٠٠ هعم تسلجو ٠٠ ةفدص تبهذ اهنأ ترهاظتو ٠٠ تبهذف

 ةئر هيف هسأايو ٠٠ سأيلا ىهتنم ٠٠ سئاي هنكلو٠ * .هينيع نيب

 أهل لاق نأ ىلا ٠ لمم ىلئاع ثيدح ىف ءاسملا ايضقو ٠٠ طخس
 ؟ناوحللا ىف شركتيب' اه محا ىف ةذلسلا ذيع

 ْ : تلاقو « هيلا اهينيع تعفرو
 ++ متلطللا مع ايداع قااوجللا ىف شركن رواد دكت وه

 همهف ىذلا ىنعملا ىلا قاسني نأ ديري ال هناك مالسلا دبع لاقو

 ىقبيو ٠٠ هيلع حورتو « ربكي ام لبق ٠٠ هاب هيزوجت كقح : اهنم

 !١ ىتالاح ىز
 نيقشاع ةاجانم عطقي هناك اهوخأ لاقو

 ٠٠ لوالا ةلغش هل ىقالي امل سب شم
 : اهسفت نع عفادت اهناك سامح ىف مالا تلاقو

 نم رتكأ هيا لمعي هزياع « ايوخأ اي ىماحم لغتشيب ىه ام
 و

 تفرصناو ٠ ىرخا ةرم ةيلئاعلا عيضاوملا ىلا ثيدحلا لقتاو
 جوزي نأ مالسلا دبع ديري !ذامل : اهسفن لئاست ىهو . مناه تايانع

 ءىش امهنيم ثدح له ٠*٠ هنم صلختي نأ ديري هلعل ٠٠ ٠ دمحأ اهنبا

 0 عا/



 جاوزلا ىف مالسلا دبع ةبغر نع ءىش دمحأ غلب له ٠٠ هيردت ال
 ؟ ٠٠١ اهي

 ٠ مالسلا دبع الو اهوخأ الو ٠*٠ اًئيش اهل لقي مل دمحأ نكلو
 ارط ىذلا لوجتلا ىف دي هك هسحا ناي سسحت ىهف كلذ .معَرو

 تنس وه .تتحا ناك اننرو-: + اهلايح مالسلا' ودع كولش ىلع
 نوح ةيديف ىلتخا ىلا وبيلا ىلا اهكركاذم تداعؤ* + دينك
 ىف هتداحي ناك هنا اهوخأ اهل لاق دقل ٠٠ ؟ هثداح ميف ٠ ٠ دمحأي

 دح ىلا « اريبك ابضغ اهموي بضغ دمحأ.نكلو ٠٠ هل لمع داجيإ
 تفاح نأ ده ىلا + .ةقيرط“ ىف انغقوي ناكو اهقدلم +. جوخ نأ
 ىف ثدحتلا درجم هريثي ال بصضغ وهو ٠٠ دوعي الو جرخي نأ
 مالسلا ديع ةرغر نع هثدخي اهوخأ ناك له ٠٠ هل لمع نع ثحبلا

 ٠٠ ىئردت ال ٠٠ ىردت ال اهنا ٠*٠ اهب جاوزلا ىف

 قنتختو قدضت ةصاخلا اهتايحو «١ رمضي اهبلق نأ الا ىردت ال
 ٠٠ بوذي اهسقن ىف اهقحو

 ةنققو + قودشيسسملا ذم اناطخ تلقتلاو اههنانعأ تدعو
 ٠ اهمالحأ ىف هئات اههجوو ٠٠ هيف ارقت تذخأو

 ايفادش ولو اهينيع ىف عملت عوشدلاو ++ ايناك اياطخ تازقو
 ايابش « تام اًئيش ىكبت « اهينيع فلخ طقست اهناك ٠ اهيتنجو ىلع
 ٠ تام

 مث ٠١ دهنتي هلك اههجوو ٠ قودنصلا ىلا تايلطخلا تداعأو

 '٠ بايثلا موك تحت اهبالود ىف هتفخأو ١ قفرب هتلمح
 +٠ مانت نأ تلواحو ٠*٠ روثلا .تافطاو ٠+ اهشارف ىلا تداعو

 ٠ تاعاسلا ترمو

 ٠٠ ةاجفو ٠٠ مالظلا ىف قراغ ٠*٠ نكاس ٠٠ ءىداه تيبلاو
 تاطيخو ٠.٠ لصاوتم نينر ٠٠ عزف ىف بابلا سرج نينر عفترا

 ٠ هقحالي شحو نم ريجتسم تاطبدخ اهنأك ٠ بابلا ىلع ةفينع ةفينع

 عمهم.



 ٠٠ هتعاس ىف رظنو « رونلا ءاضأو ٠٠ همون نم دمحأ ضفتناو
 + ةتسنلا و ةدهاولا» يكن

 ةسلاج تماقو ٠٠ اهشارف رواجي ىذلا رونلا ةليبن تءاضأو
 : ةسماه اهتخأ ىلا تتفتلا مث ٠٠ اهينيع نم لطي عزجلاو

 ! ٠١ بابلا ىلع طبخلا ا يول ردو 30 يقيس
 ٠ اهعباصاب اهينيع كرفت مونلا نم ىقيف تماقو
 اههجوو « اهشارف نم تماقو ٠٠ مألا ةفرغ ىف رونلا ءىيدضأو

 ٠ اعزف تيبلا المي سرجلا نينرو *٠ اهبلق تابرض هيلع سكعنت
 , ++ بابلا نع فكت ال ةفيثعلا تاطبخلا

 ىجراخلا وهبلا روث ءاضأو ٠٠ الورهم هتفرغ نم دمحأ جرخو
 باوبلا هللا ديع مع هحتف ٠٠ حتف ٠٠ بابلا ىلا لصي نأ لبقو

 قوف شوهم اهرعشو . ىليل هنم تعفدناو ٠٠ هلمحي ىذلا حاتفملاب
 اهنولو ٠٠ 0 اهانيعو ٠٠ اههجو قوف لدتم . اهسأر
 ٠ مدلا هنم ليسي اهتفش قوف حرجو 2 تهاب

 “ ىليل : حوحيم توص ىف دمحأ فتهو
 ا 5 اقام نيل 0 هاك 02ج فو
 ٠ اهيخا ىلا رظنتل فقوتت نأ نود ؛ لخادلا ىلا تلوره مث

 ىتح اهارت ىليل تداك نورنا منوع نكن ا

 : خرصت تداع

 قولو ىتوقلط. 30 لاعب ىشقولد» 2 ىلطأ مزألا اناث هام
 1 اح ىتقولد ٠

 ءاكيلاب تضيحاو اهمأ ناضحأ نيب اهسفنب تقلأ مث

 © ةفرقلا لحادىلا ايتيحس مف كامردبس ىلا ةاهمأ اهتهخو
 نم اتجرخ ةليبنو ىفيقو ٠٠ هجولا رهفكم اهءارو ريسي دمحاو
 ٠ تمص ىف نيزحلا بكوملا عم اتراسو . مادقالا ىتيفاح امهتفرغ

 لوقت ىهو « اهبناجي ىليل تسلجأو اهشارف ىلع مالا تسلجو

 لا



 !؟ هدك هسفن ىف لمعي دح ٠٠ ىتبيبح اي سب : ىسأ رطقي توص ىف
 اهتاملك قزمي اهجيشنو ةلئاق ٠ اهمأ ىلا اههجو ىليل تعفرو
 ؛ .هذك نم ارتكا لمحتسا ةرداق شح“ :* اماع اي :نمالخ د

 ٠ 1! ةرداق شم

 + مالا تلاقو < تعص-نف نيلئابشتع مهضعب ىلا اوتفتلاو ٠٠ اهتفش قشي ىذلا حرجلا عيمجلا ىآرو
 4م كح ىللا هيا << قليل اك ىد هيا ع
 : عفتري اهجيشنو ىليل تلاقو
 1 لفافلا + :رملا + نييره "8 يديرشاد
 : تدوطتساو, ١ نساق فيرد افانتع تعلمك

 ىف نكسأ حوراح ٠٠ برهاح ٠٠ ىنوقلطاح شوتنك ام اذا
 ٠.٠ ةجاح ىأ لغتشأو « نويسنب

 هتخأ برض “٠ لفاسلا اهبرض دقل ٠ هباصعأ ىف زئتو ١ هردص المت ةعبوز ىف تعمجت دِق هسيساحأ لكو « اهيلا رظني دمحأو
 ناو ٠٠ هتمارك ناهأ دق ٠*٠ وه هبريضض دق لفاسلا نأ سحأو ٠٠

 حرج ٠٠ هتمارك ىف حرج ىه امنا ٠ ىليل ىتفش وىلعي ىذلا حرجلا
 ٠٠ اهلك هتلئاع سار ىلع

 ىليل هءارو : تحاصف ٠ فرصني نأ مهو اتماص هرهظ رادأو
 * 0! ةيبآ ع

 ناسصبا حض ورح عضو « ملكتت نأ لبقو .٠٠ اهيلا تفتلاو
 ٠ ىقلطتاح ٠٠ صالخ : ءوده ىف لاقو اهنئمطي هناك

 ٠ اهعومد تأده دقو ٠ هءارو رظنت ىليلو ** جرخو
 هسفن ركاف + نيم هسفن ركاف وه ٠ هديا عطقنت : ىفيف تحاصو

 ىتيداو ةمزجلا شيتعلقام « هيل هل ىتكسو ٠٠ رصع ىأ ىف « نيف
 ؟:؟ < © اهيل ةغامد ىلع اهني هل

 ىف تلاقو « اهلوح اهعارذ تفلو ٠ اهتخآ بناجب ةليبن تسلجو
 ! ٠٠ ىتبيبح اي :. ناتح

 نو



 : رهفكم اههجوو ٠١ اهردص ىلع اهدي عضت ىهو مألا تلاقو
 ٠ ؟ هيا ناشلعو ٠٠ ىتنب اي ىازا كبرض

 : اهدي فكب اهعومد حسمت ىهو ىليل تلاقو
 دقو نيوتيلا" نم يحس ر انك + "ناي ا ةحاح الاوت

 تلق ٠٠ ىنتسوبي هجو 2« ىموده علقام ىنالخ ٠*٠ ةناكله ٠٠ ةنابعت
 : هل تلق ٠٠ ةيفاعلاب ىنسويي بح ٠٠ مماصع اي ةنابعت انأ : هل
 5 هديا فكب ىنيبرض حار ٠+ ةنابعت انا ٠*٠ ماصع اي كيلع مارح

 ٠٠ ىتفش تحرج هعايص ىف: ىللا ةلبدلاو + هتوق لكب ىنبرض
 ٠ تيبلا نم تجرخو « همادق نم تيرج ٠٠ شتلمحتسا ام
 نيتس ىف : ىل لاقو . ايارو قعزي دعق ٠٠ ىنشوحي شلواحام
 ٠٠ انه ىلع تيجو ٠٠ ىسكات تدخو ٠٠ ةيهاد

 تن + كح تلف“ ول + لييحلاب ناليتشت' اعانيعو يفيق تلاقو
 ! ٠*٠ انآ شم ٠ تيبلا نم شفطي ىللا وه هتيلخ

 : دهنتت .يهو مألا تلاقو

 تلك اقنيلا وعلا امنع 50: قايلم افاق د نكد اوي يط
 ىطحو ٠٠ كشو ىلسغا ىموق ٠*٠ هد لكشلاب هنا فرعن شانكام
 5* انير اهلحي هركبو ٠٠ كتفش ىلع مهرم

 فيفا مالا + .دقؤلو يلعن مرال: انو. نارعأ ىف مل تلاقو
 ( 1+, نامك هد تينلا نم برشا الاو «» قلظا اهنا

 :* تاتا ل كفي نقب نيم ١ يتلطتاعب اهيل ١ ةليش كلاقو
 2 نانك .برغلا لإ نئاقيام“ + .قيلجولا تاما ول هد

 : اهماىلا رظنت لازت ال ىهو ىليل تلاقو
 ٠ هل ىنات ىنيعجرتاح شم كنا ىل ىلوق امام اي ىلوق ٠ امام
 : اهسأر ىنحت ىهو مالا تلاقو
 ! لمعتياه ةازياع نا ىللا + ئليك اي نهالخ
 « ةتماص تماق مث ٠٠ اهقدصت ال اهناك اهمأ ىلا ىليل ترظنو

 ٠٠ اهاتخا اهعمو 2. ةفرغلا نم تجرخو

 هيكل



 ٠ ةلئكسألا تارشعو ٠٠ مالكلا نع نافكت ال ةليبنو ىفيفو
 وهف كلذ مغرو *“ م ماصع ىلع اهتروثو ٠٠ امهبيجت ىليلو
 نأ نكمي ال موللا نأو ٠٠ لاعتفالا نم ءىش. اهيف اهتروث نأ سحت
 ءىبيند قفانم ٠ ٠ لفاس ناسنا هنا ٠٠ ةيجو مالدع لوز 35 تخت

 ةجوز اهنأ ٠٠ ىه نكلو ** حيحص اذه لك ٠٠ نتن ٠٠ ليخب *:
 .٠. 0! ةئئاخ

 ةجوزك اهعضول ملستست نأ لواحت ىهو ايروأ نم تداع ذنمو
 تاجوزلا تائمك . عضولا اذه دودج ىف دعست نأ لواحتو ٠ ٠ ةنئاخ
 ,ةجوزلا ٠٠ ةروهشملا ةياورلا ىف نهراوداي نمقي ىتاللا كاديعملا
 اهديري اهبلقو “٠ لجرلا اذهل ةجوز اهديري عمتجملا نا ٠٠ رودلا اذهب مايقلا اهيلع لهسلا نم نأ دقتعت تناكو ٠٠ :٠ قيشعلاو « جوزلاو
 تمادام ةمرتحم ةجوز نوكت نأ عيطتست ىهف ٠٠ رخآلا لجرلل ةقيشع
 ولو « هئاضرا ةلواحم ىلا اهعفدت دق لب ٠٠ هلامتحا ىلع اهنيعتس « اهجوزل اهتنايخ نأ دقتعت تناك دقل « كلذ نم رثكأو ٠ ' ايلف سو
 ٠٠ اهتميرج. نع اريفكت

 ٠٠ رودلا اذهب مايقلا نع تزجع دقل ٠٠ ال . نكلو
 د ءاقش رثكأ تحبصأ

 »لكلا قرا اهل كسلا انف هي ايتالعو عنف ىلا" تلاع دمف
 تسيلو , ةارما نآلا اهنا ٠٠ ةيدج رثكأو ٠٠ اقمع رثكأ تحبصأ
 دعي مل ٠٠ ةأرملا ىضري دعي مل ..ةاتفلا ىضري ناك امو ٠٠ ةاتف
 ةرماغملا عباطب مستت ىتلا , ةفطاخلا تالباقملا هذه هلباقت نأ اهيضري

 ىلا ةجاح ىف دعت ملو ٠٠ ةرماغملا ىلا ةجاح ىف دعت مل اهنا ٠٠
 ىلا ةجاح ىف تحبصأ دقل ٠٠ قالطنالاو ةيرحلاب اهساسحا
 اهلقع عمجت نأ ىلا ةجاح ىف تحبصأ١٠ ءودهلاو “٠ رارقتسالا
 . ةرماغملاب ساسحالاو ٠٠ دحاو لجر ىف ٠٠ دحاو ناكم ىف اهبلقو
 ةضودقه ىهو ىحتف ىلا بهذت اهنا ٠ ٠ اهتداعس ركعي ءابتخالاو
 سيل تيبلا اذه نأ سحتو ءابتخالاو للستلاب سحت اهنال ردصلا

 عا



 لجرو 2« تاظحل تيب. وه امنا ٠٠ اهلجر سيل لجرلا اذهو « اهتيب
 ىلا .. لجرلاو تيبلا كرتت مث ٠٠ ةعيرس رمت تاظحل ٠٠ تاظحل

 ؛ ٠ رخآ لجرو رخآ تيب

 ٠*٠  عيطتست الف هل مستبت نأ لواحتو ٠٠ اهجوز ىلا ,دوعتو
 انادصعاو هيلا نوي "اهنأ + ميكس ذم ةيكرت نا نراكح
 ىف ةمستزم اهقيشع عم اهتضق ىتلا تاظحللاو ٠+ ةضوبقم

 الا اهنم هل ىقبي الف “٠ جوزلا نع اهدعبتو ٠.١ اهبلق ىفو اهلايخ

 . ٠١ هي ثبيعي دراب دسجو ٠٠ همامأ كرحتت ةروص
 ضعت ةنوصلا هذه نف مضت نأ اريكك لوا 7:تاواح قو

 ةعتم لجأ نم * ةنوخسلا ضعب اهدسج ىف عضت نأو 2 ةايحلا

 ةارعا نوكت نأ ىف تلسكفا٠* قلسشف اهنكلو +++ عودقملا عوزلا
 ىذلا عمتجملا ىف شيعت نأ ىف تلشف اهنا لب ٠٠ ةقفانم ةعداجخم

 اذه ىلا ةجاح ىف اهجوز نأ ملعت تناكو ٠٠ اهجوز هب اهطاحأ
 ٠ تاعانصلا باحصأو تاكرشلا ىريدم عمتجم ٠٠ عمتجملا

 ةلواحمو عمتجملا اذهل هقافن ىف هنيعتل اهيلا ةجاح ىف هنأ ملعت تناكو

 اريفكت ٠ هنيعت نأ اهسفن نيبو اهنيب تررق دق تناكو ٠٠ هلالغتسا

 , سانلا ءالؤه نيب سلجت تناك ٠٠ تلشف اهنكلو ٠٠ اهتنايخ نع

 عم اهئاقشو . اهجوزر عم اهئاقش ٠٠ اهئاقش ىف ةحراس ىهو

 اهنأب عمتجملا اذه ىف تفرعو ٠٠ اهسفن عم اهئاقشو . اهبيبح
 اهتيب ىف ةلفح ثمأقأ اذا ٠٠ حور الب ةرونص ٠٠ ةدراب ٠١ .ةتماص
 هفويضب ءافتحالا ةمهم هدحو ىلوتي هتكرتو 2, اهدعي اهجوز تكزت
 كرتشي هدحو هتكرت « هعم ةلفح ىلا تيعد اذاو ٠*٠ مهنع هيفرتلاو

 درت نأ :ىلع ردقت ال ٠٠ ةتماص ىه تسلجو . سانلا ثيداحأ ىف
 دقت آل + عارم ةقادنع تستكت نأ ىلع دقت الو : ةفاستنا لكزل
 ٠٠ مهتلافسك ةلفاس ٠٠ مهقافنك ةقفانم مهنيب ودبت نأ ىلع

 ٠٠ كلذ نم رثكأو
 ملعي نأ نم فوخلا :نينل + فوختلا قم' اعوتا اهثاقش ىف“

 دمك



 لهسلا نمو « ةداع نوملعي ال جاوزالا نا ٠٠ ال ٠٠ اهتنايخب اهجوز
 نم فاخت 0 0 هر ةكحت يلمح ذل ردا 6 امكاد

 ٠ رجفتتف ٠ ءاقشلا اذه

 + اهب ىقش اهجوز ++ 0 ع
 ذختا دق رخآلا ىه ةنأ ٠٠ هنجوزبو ٠+ اهب ىقش اضيأ ىحتفو

 ءادتعالا ةنر ٠٠ ةئيطخلا ةنر هيح ىف نا ٠٠ هتدوعت امك اقلطنم
 نع هل ىكحت نأ ىلع ةرم لك ىف رصي وهو ٠٠ رخآ لجر ىلع
 امهتايحل رربم نع هسفنل ثحيي هنأك ٠٠ هنم هل وكشت نأ *٠ اهجوز

 هيندع ىفو اهلأسي ٠٠ ةقيقد ةجرحم ةلئسأ هنع اهلأسي ىهو ٠٠ اعم
 اهنأ ىلا امئاد نئمطي نأ ديري هنا ٠٠ ىفشتلاو ةتامشلا ةوهش
 هيطعت ىذلا دسجلا نأ ىلا .نئمطي نأ ديريو ٠٠ هتالبق قيطت ال
 قيطي ال هنأل راث ٠ راث ٠ هتباجأ اناف ٠٠ ادراب لازي ال جوزلل

 ٠0 ةدراب تناك ولو ٠٠ اهجوز ناك ولو رخآ لجر عم اهروصتي نأ
 ٠ اهتعتم هنع ىفخت اهنأ دقتعي هنأل راث ٠٠ اضيأ راث هبجت مل اذا
 دجي نأ نم همرحتو 2 اهجوز ىف ةتامشلا نم همرحت اهنأل راثو

 اعم امهتايحل ارربم
 دقل ٠٠ ميمجلا ىقشأ اهنا ٠٠ ىجتف ةجوز ٠٠ فطاوعو

 ملو 5 دحأ اهربخي مل 8 ىليل ىلا داع دق اهجوز نأ تسحأ

 2 سكا ةعشاك اهساسحا نا ٠٠ تسحأ اهنكلو ٠٠ اًئيش طبضت
 ىهو ٠٠ هبلق ىف امو اهجوز لقع ىف ام فشكي نأ امئاد عيطتسي
 ةرهش اهيرغي ةاتف دعت مل ٠٠ ةارما تحبصأ دق ىليل نأ ملعت اضيأ

 ةرماغم ٠٠ ةرماغم ىف عفدنت ةشئاط ةاتف دعت مل ٠*٠ هنفو اهجوز

 ةليل ىف خيراوصلا قالطناب حرفت امك اهب حرفتو « اهينيع مامأ قربت
 اهتقالعو ٠٠ ةقهارم دعت مل ىليل نا ٠٠ ال ٠٠ ءىفطنت مث ٠٠ ديعلا
 ٠ اهتيب ىلع ارطخ نوكت دق ةقالع ٠٠ لجرب ةأرما ةقالع ٠ اهجوزب

 2ك



 انيح اهيلا داقني ىحتفو ٠٠ اهتوق لكب عفادت تأدب ٠٠ عفادت تاأدبف

 ىقش ٠١ نيتلاحلا اتلك ىف ىقش ىهو ٠٠ انيح ىليل ىلا داقنيو ٠٠
 ٠ ناتيقش امهاتلكو ٠٠ ىليلل هبحب ىقشو ٠٠ هتجوزل هبحب
 اهييبح بحب ةيقش ىليلو ٠٠ ىليلل اهجوز بحب ةيقش فطاوع
 نأ تلواح ٠٠ بحلا اذه ركنت نأ اريثك تلواح دقو ٠١ هتجوزل
 ٠ ليحتسم نكلو ٠٠ هتجوز بحي ال ىحتف نأ اهسفن عنقت
 ميطتستال نهر + اهيمك نإ اهنه كلظي هنآ كلذ قه نثكأو © اهبحي
 ٠٠ اهتقاط قوف اذه ٠٠ اهيطت لا يحسب ١ اهنكلو ٠٠ اههركت نأ
 .- ياقشلا اوه لك امد كلوا اي

 2 يدق مكاو نشانلا' قلعت "اذان
 اوبنجتي ىتح مهتايح ىف اهنوعبتي مظن سانلل ناك اذاو

 ! مظنلا هذه عابتا نع سانلا ضعب فعضي اذاملف , ءاقشلا

 ىلا **٠ رخآ رهشو ٠١ اهءاقش لمتحت ىليلو ٠٠ رهش رمو
 نه ++ . ايتيسلا نم اسهعوز عم تداعو < .ءادتلا' اذه :ناكا نأ
 نم هيف حيرتست نأ عيطتست ناكم اهنال « اريثك امنيسلا ىلا بهذت
 نأ عيطتستو ٠٠ ههجو ةيؤر نم حيرتست نأ عيطتست ٠١ اهجوز
 ةعباتمب هنع اهسفن لغشت نأ عيطتستو ٠٠ ليقثلا همالك نم حيرتست
 ا «.٠ مليفلا

 ' تناك ٠٠ ةبعتم ىهو « امهتيب ىلا اداعو , امنيسلا نم اجرخو
 مال را لا دسم ل ا

 : ايلقعو اهبلق ةروك ليتحت نا نم تفعل ةقيعتم اهباضعأو
 ٠٠ اهبايث علخت ىهو « اهلبقي اهجوز ءاجو
 ٠ ةليللا كلت ىف هلمتحت نأ عيطتست ام رخآ اذه ناكو

 ٠2٠6٠ هتدصو ٠*٠ هتلواحم ىف حلأو ٠٠ هتدصو

 اهقشف اهتفشب هجاوز متاخ مطتراو ٠٠ اهعفصو هباصعأ دقف مث
 . ةليللا هذه هضفرت اهنأل اهعفصي مل هنأ ملعت اهنا ٠٠ ترجقفناو ٠٠

 كه



 مل ٠٠ امهجاوز نم هضفرت تناك  عقاولا ىف  اهنأل نكلو ٠ ؛
 اهنكلو اًئيش هطعت ملو ٠٠ اهيتفش هل كرتت تناك اهنكلو « اموي هلبقت
 ىتلا مايالا هذه لك نم الغ اهعفصي هنا ٠٠ اهدسج هل كرتت تناك
 اهناك اهراجفنا ىف تسحأو ٠٠ ترجفنا كلذ مغرو ٠ اهعم اهاضق
 ههركت اهنا هل لوقت نأ ديرت تناك ٠٠ همامأ اهتنايخ نلعت نأب مهن

 هحنمتو « هّئاقلل بهذت اهناو ٠ ٠ ىحتف بحت اهنا ٠٠ هنوخت اهنا ٠
 * ٠0. تيره ٠٠ همامأ نم ترجو * اهتوص تسبخ اهتكلو ٠٠. ى ** هيلع هب لخبت ام

 ٠ اهتنايخب اهفارتعا نم تبره اهنكلو ٠٠ ةعفصلا نم بدهت مك
 تسيل اهعفاود نأ * قالطلا ىلع رصت ىهو نآلا سحت ىهو

 ةجوزلا رودل اهتيهارك ىه لوألا عقادلا لي . بسحف ماصع ةيفازك
 ٠.٠ ةنئاخلا

 اهئاقش ضعب اهسفن نع ففخت اهلعل ٠١ هيف تلشف ىذلا رودلا
 ه0 ىيماكور 7 ايدديع تطعم ا قف

 ةكهنم ٠ ةبعتم اهلكو ٠٠ ةبوبيغ ىف تحار اهنكلو ٠٠ منت مل
 +٠٠ اهمون قزمي عادص اهسأر ىفو '

 اهينيع تحت قرالا تامصبو . مالا تماقو ٠٠ حابصلا ءاجو
 فلت ةمتاق ةباحسو ٠٠ اهنيبج قوف ةمسترم ركفلا طوطخو ''
 ل و ا ا ع تاس
 ةماستبا تبصتغاو « اهتسلج ىف تلدتعاو ٠٠ هتوص تعمسو ٠ اهتنبا تيب ٠٠ تيبلا ىف ماصعب تلصتاو ؛ اهشارف قوف تسلجو
 , ةئداه نوكت نأ لواحت ةجهل ىف ثلاقو « اهيتفش قوف اهتعضو
 ٠٠ كقحلا ام لبق جرختل تفخ ىلصاأ ٠٠ ةفسآ ٠*٠ مونلا نم كتيحص انأ "٠٠ ماصع اي ريخلا حابص : ةملك لك ىقتنت ىهو

 ٠ الهسو الها : ةدراب ةجهل ىف ماصع درو
 ع ىدبت نأ لواحت تلظ اهنكلو « هتجهلب مألا تثجوفو

 ٠ ةيوش انيلع توفت نكمم : لوقت تداعو

 عا



 ةدراهنلا ٠٠ فسآ : ةدرابلا ةجهللا سفن ىق ماصع لاقو
 ش :٠ لوغشم

 قياقد سمخ ٠٠ ماصع اي شهلعم : قيقر لسوت ىف مألا تلاقو
 شاقب ام : دحت ىف ماصع لاقو ٠٠ نيثتملك مهيف كل لوقأ ٠٠ سب
 "ياسا نرسل ١ نك عا ماعم

 نمت ةجاحب لك ةيظرود 4 الئسوت شكا هلا تداغو
 و ا و وم ا

 مث , ةهرب ماصع تكسو © انرلع. تف ول ةجاح رسختاح شمو
 ٠٠ توفاح ٠٠ مئاه تايانع اي كرطاخ ناشلع : لاق

 ةعاسلا : هيأر نع لدعي نأ ىثخت دت اهناأك . ةعرسدب مألا تلاقو

 1 لمقر بده ةعاتسلا يدم ىف تناقل رج فذ لف ٠ك
 ٠٠٠ نوفيلتلا ةعامس تقلأو ٠٠ ىنبا اي كريخ رتك : مالا تلاقو
 :ضفت تداعو.++ اهيفيور ميشو © ةلمتللا اهقياستبا تقسو
 ٠ ةمئانلا فايطالاك تيبلا ىف نكرحتي ٠٠ تاتماص تاثبلاو

 كرب + كاذحا نه موكا لمشم اذاع 4. ينسق :لئادهت ندع لك
 7 لاقل نددت انهو ىلع وت رخال | يلا ناظم: وذع

 : ةدح ىف لاقو « هيابث ىدترا دقو « همأ ةفرغ ىلا دمحأ لخدو

 ٠٠ هبتكم ىف ماصع لباقأ حوراح انأ
 ىف هتملك انأ ٠٠ تقولد ىاج وه : دهنتت ىهو مالا تلاقو

 : لاق مث 5 « هسامح ىف مدص هنأك ةهرب دمحأ تكسو ٠٠ نوفيلتلا

 ٠ اهقلطي مزال ٠ ٠ ةديأف شيفام نا فياش انأ

 : اهبادهاب هتروث بطرت اهناك هيلا رظنت ىهو مالا تلاقو
 شيفام نا انيقل اذاو ٠ لمأ هيف نكمي  دمحأ اي لواحت هضرب

 2 ءابسع ولا روس عوسدلا لكي :كلاح نيفذ تمم + ديف
 ردقي ىللا : هتمارك تحرج همأ نأكو . ةدح ىف دمحأ لاقو

 ىجيي ام ةياغل هانتسا دعقا اح اناو ٠٠ انا هلمعأ ردقأ ٠ ىلاخ هلمعي
 0 * قلطتااع دعتالا انه نم جزفتاخ نشِْحَو+*

 عاا/



 ٠ دمحأ اي سي : عزج ىف مألا تلاقو
 ٠٠ اهبرضي ةره لوأ شم ىد امام اي : ارئاث دمحأ اهعطاقو

 هتومأ ام ةياغل برض هيف لزنأ ىنا هفوشا ام ةعاس ىلايهتم انأ هد ٠٠ اهيرضي دحاول ىتخأ بيسأ نكمم شمو
 شالب ٠٠0 دمحأ اي فورعم لمعا : اعزج دشأ ىهو مألا تلاقو

 فاخن مزال , سانلا مالك نم هيلع نيقياخ شانكام اذا ٠٠ حياضف
 هلباقت تنا : اهتطخ ىلع اهنبا علطت اهناك لوقت مالا تداعو ٠٠ جدهتي هردصو فقاو دمحأو « اليلق تتكسو ' ىليل ىلع
 هنم ىجيت ام ةملكلا ةياغل ملكتن لضفنو ٠٠ ءىداه دعقتو ٠٠ اياعم

 ٠٠ لح ىقالنو , اهرتسي اتبر نكمي , فراع نيمو ٠* انيلع ىللا انلمع ىقبن ٠*

 ٠ قالطلا الا لح هيف شاقبام : همأ ىلا رظني ال وهو دمحأ لاقو
 لاقف ٠٠ اهدخ ىلع ليست اهعومد ىأرف 2 همأ ىلا تفتلا مث

 ىهو مالا تلاقو ٠٠ ؟ امام اي هيل تقولد ىطيعتب : ةشهد ىف
 دعب قلطتاح < نوجتت ىتانب نم تنب لوأ نأ ةركاف شتنكام : جمشنت
 . ادبأ قلطتا انتليع ىف دح شيفام هد ٠٠ رهشا تالت

 همآ نع اهب هفري ةنيزح ةماستبا مستبي وهو دمحأ لاقو
 هد ٠٠ قلطتب سانلا لك ٠٠ ةجاح شاقبام تقولد قالطلا

 مالا تدرطتساو *' زوجتا دح شناكام قالطلا الول نا ىمل ايهتم انأ
 نهنم لك ٠٠ ةمئانلا فايطالاك نكرحتي ٠٠ تاتماص تانبلاو ٠٠ ىكبت اهكرتي نأ بجي هناب عنتقا هناكو « دمحأ جرخو ٠٠ اهئاكب ىف
 اذا نكلو ** عقيس قالطلا نا ٠٠ ثدحيس اريطخ اًئيش نأب سحت
 لهتبت ٠٠ اهيتخا ىلاو , اهمأ ىلاو , اهيخا ىلا اههجوت . ةلهتبم تارظن ىليل ىنيع ىفو ٠٠ نيردي ال ٠٠ اريطخ اًئيش قالطلا نوكي
 ا ٠٠ اهنع ندلختي الأ نهيلا

 ةرشاعلا ىف ال « ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ىف ءاج ٠٠ ماصع ءاجو
 هينيع ىفو ٠٠ ةرخاس ةماستبا هيتفش نيبو ءاج ٠٠ فصنلاو

 عامه



 سفن نيبو هنيب ررق دقو 2 دوربب دمحأ هلبقتساو ٠٠ دحت تارظن
 ىف هفك عضي نأ فكنتسي هناك هحفاصو ٠٠ همأ ةحيصن عبتي نأ

 هعم سلجو ٠٠ بيرغ ىأك ٠٠ نولاصلا ةفرغ ىلا هداق مث ٠٠ هدي

 تهفابطو ةفاستنا" اههجو نلعو“ © مالا تلك مك < اقفانع
 ىلع اهدسحيو ٠٠ اشهد اهبلا رظني دمحأو ٠٠ ةرارح ىف ماصع

 ٠٠ اهياصعأ ةوق
 ىتنا ٠٠ ماصع اي هد مالكلا هيأ : لوقت ىهو مألا تسلجو

 0+: قادخب ع اس لك ه4 ني ريفتملا .لابعلا نو .نيلفاع
 شيفام : اهادحتي هناك هتامح هجو ىف رظني ىهو ماصع لاقو

 اذا 4+ نفع دم نايفت ىدقك شاتقباع + تام تانانك 4 ةدياق
 ٠*٠ قالطلا ىف ملكتن اننا الا شيفامف ملكتن مزال ناك

 نأ روصتت نكت مل ٠٠ تمزه اهناك ٠٠ اهسأر مألا تسكنو
 1 ٠٠ ىدحتلا اذه لكب اهيلا ماصع ىتاي

 لضفتا ٠٠ عئام شيفام : ماصع ىدحت لباقي هنأك ٠ دمحأ لاقو

 نظتني نكي مل هناك « ماصع نكومر .تشعتراو < © قالطلا ىف: ملكتا
 لسوتت نأ رظتني ناك هناك ٠*٠ هلثم دحتب هيدحت دمحأ لباقي نأ
 ديرد ال هسفن ةرارق ىف ناك اميرو ٠٠ قلطي ال ىتح ةلئاعلا هيلا
 هيلع مجهي ال ىتح « موجهلاب قبنسي نأ ديري طقق هنكلو , قالطلا
 : هيدحت فخ دقو 2< ماصع لاقو ٠٠ دحأ

 :٠ نيتك تلواح انأ ٠٠ ناطلغ شم ىنا مكل لوقأ بحأ سب
 ٠*٠ ةدياف شيقام امثا ٠٠ ريتك تلمحتساو

 ٠6 ىدك شم ٠ ريتك اهتبرضو : لعتفم ءوده ىف دمح؟ لاقو.

 لجارلا نا لصحيب هضرب ٠٠ هللاو : كبتري ادب دقو ماصع لاقو
 ٠٠ هتجوز برض جوزلل حابأ هسفن انبرو ٠*٠ هتعاتب تسلا برضي

 +: ندع بصغق « .ىلسيل تيرش تنك اذا ناو ** ةجاح .شاهيفام
 ٠٠ اهبرض ناك ىحرطم ىف لجار ىأ

 عكأذ



 نم اهدحول لزنت اهبيسي ناك لجار شيفام امنا : دمحأ لاقو
 ْ .. ى.٠٠ ليللا صن دعي تيبلا

 . ىاج شم انأ هللاو : دمحأ فاخي ادب دقو ةعرسب ماصع لاقو
 «٠.. صلخنو اهلوقن « لاقنت ةجاح هيف ناك اذا ٠٠ قئاختأ انه

 نئمطي هناك ثبخ ىف لاقو , ةعرسب هءوده دمحأ درتساو
 ٠٠ قالطلا ىف ملكتن ٠٠ فسآ انآ ٠٠ قح كل : رفي ال ىتح ماصع

 : رابكلل ىد ةياكحلا بيسن شم : ةلئاق اهسار مالا تعفرو
 ٠٠ هوفوشي ىللا ىلع اوقفتيو ٠ ماصع دلاو عم دعقي دمحأ اي كلاخ

 ىنا ىتيسن ىتنا ٠١ امام اي رايك انحا ام : ةعرسب دمحأ لاقو
 ٠١ نوفيلتلاب نوذأملا بيجأ موقأ نظأ : درطتساو , ةعرسب ماصع ىلا تفتلا مث ٠٠ تاكرشلا لاجر نم هيب ماصعو *٠ ىفاحم

 هكشت هتمارك نأك هتسلج ىف لملمتي ؛ جرحم وهو ماصع لاقو
 .مزال تاجاح هيف سب ٠١ عنام شيفام : عجارتي ال ىتح « هبنج ىف

 .. ىد ىز تاجاح ةيوشو ٠٠ ةقفنلاو . رخؤملا ٠٠ اهيلع قفتن
 : ةدح ىف تلاقو « راقتحاب هيلا ترظنو اهسأر مالا هيلا تعفرو
 ٠ انتنب ةداعس نيزياع انحا « ةقفن الو رخؤم نيزياع ال انحا
 رخؤملا نم كيربناح انحا : ةرخاس ةماستبا مستبي وهو دمحأ لاقو
 ٠٠ نامك ةجاح هيف ٠٠ قالطلاو

 : هصيمق ةقاي نيب نم هتبقر دشيو لملمتي ىهو ماصع لاقو
 شتزوجتا ام ىنأك ىنا عقاولا ٠٠ ايادهلاو ٠٠ ةكبشلا هيفو

 دخاتحو : اعطاقم دمحأ لاقو ٠٠ و ٠٠ رهشا تالت شتاف ام هد '
 : 0 + ٠٠ نامك ةجاح هيف ٠٠ ايادهلاو ٠٠ ةكبشلا

 شيفام ٠٠ ال : ةيهارك ىف دمحا ىلا رظني وهو ماصع لاقو
 عاتب ىماحملا مكل تعبا ىقباح : لوقي وهو « مايقلاب مهو ٠٠ ةجاح
 : لاقو « زفحتو دحت ىف دمحأ هيلا رظنو ٠٠ مكاعم قفتي ةكرشلا

 نوذاملا بلطأ موقا انأ ٠١ هيب ماصع اي ىماحمل ةمزال شيفام
 6... لمعتي هزواع تنأ ىللاو ٠. تقولد

 ع



 *:ىدمتلا اذه عطتني“ هلت هناك عاصم + رضو
 + ىديستت اي لضفتا + :قلطاةزاغ دج نأ نكاش كنا ت

 ٠ ةقملاط ٠٠ ةقلاط ٠٠ ةقلاط ٠٠ ةتالتلاب ىنم ةقلاط ىليل ىتارم
 * تمص ىف اهعومد ترمهناو . اهيدي نيب اهسأر مألا تعضوو
 ىنتست تحمس ول سب ٠* هدك ةردافك : ءوده ىف دمحأ لاقو

 ش ة.> نوذاملا تينا اع ةراغل تانك ةعاس عنز
 ىلع ىلمتاح تنأ 2 ىخأ اي بيرغ, ءىش : خرصي ماصع داعو

 2« ماصع اي فسآ انأ : ىقيقح فسأ ىف دمحأ لاقو « هيا الاو كتدارا

 هدك لمعاب تنك اذاو ٠٠ ةيوش شم ىتخأ قالط ٠٠ فسآ ىنا دكات

 تين .اننير ةجلاحم لك هقتت ىكرع 4: كنق دعم طفح ةانكلمف 4

 دمعقا ٠٠ ماصع اي تحمس ىل ٠* ةشود الو لعز ريغ نم ضعب
 ٠٠ سلجو ٠١ ماصع تكسو ٠٠ كوجرأ

 جرخأو ٠٠ اهينيع قوف اهليدنمو . اهعومد .رجت مالا تماقو

 نأ لواحي هناك « هيلع طغضو ٠ هفنأ قوف هعضوو « هليدنم ماصع

 ٠١ دمحأ مامأ اهسيحي نأ نم لجخيو « هينيع ىف اعومد سبحي

 ماقرألا رتفدو نوفيلتلا هنم بلطو ٠ ىجرفسلا دمحأ ىدانو

 ٠٠ ماوق لاعتو ىسكات دخ : لجع ىلع هاعدتساو «, نوذأملاب لصتاو

 سارلا سكنم امهنم' لك ٠٠ ناتماص امهو ةليوط ةرتف ترمو

 * هراكفأ ىف هئات امهنم لكو ٠٠ هيدي نيب رظني
 اهبحاب هسلو ٠٠ دمحأ اي ىليل تيبح انأ : ةأجف ماصع لاق مث

 اهتقلط ىنا مغرو ٠٠ اهبحاب انأ امنا ٠٠ شينتبحام ىه نكمي ٠٠

 ٠ انعرستا نوكن نكمي ٠٠ فراع شمو ٠ اهبحا لضفاح امنا ٠٠

 هنأ سحأو ٠٠ ههجو ىف رظنو ٠٠ هيلا هسار دمحأ عفرو
 رخآ لح كانه ناك امير هنأآو ٠٠ عرست العف هنا سحأو ٠* هقدصي

 نأ ملعي هنكلو ٠٠ هسفن ىلع قفشأو ٠٠ ماصع ىلع قفشأو ٠٠
 ىتح ٠٠ اهتداعس ىف لمآ الف ٠*٠ اذه ملعي ٠٠ ماصع بحت ال هتخا

 ٠٠ اهبحي ماصع ناك ول
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 انير ةهبيجي ىللا لك : ءازعلا بجاو ىدّؤي هناك دمحأ لاقو

 ٠.٠.٠ نسحأ هدك نوكي نكمي «, فراع نيمو ٠*١ سيوك

 بلقنا٠٠٠ ةاجفو ٠٠ قالطلا تاءارجا تادبو ٠٠ نوذأملا ءاجو
 يبحلاي. فرتعي ناك ىذلا ناسنالا اذه ريغ رخآ ناسنا ىلا ماصع

 ايادهلا ركذي ىهو ٠ لزانتلا ةقرو ىف ققدي هنا ٠٠ تاظحل ذنم
 ىف تكرتشا ىتلا ةقشلا اهل كرتي نأ ديري ال ٠٠ ةدحاو ةدحاو

 ٠ هطورش لكب دمحأ ىضرو ٠٠ اهثيثأت
 ىليل اهتعقوو ٠٠ اهعيقوتل ىليل ىلا لزانتلا ةقرو دمحأ لمحو

 9 ماصع جرخو تاءارجالا تمتو ٠ اهيف رظنت نأ نود

 : ةنيزح ةماستبا مستبي ىهو اهل لاقو 2 هتخأ ىلا دمحا داعو

 ردت مل ٠٠ تكب مث ٠٠ ةمهاس ىهو ىليل تدرو ٠٠ كوربم -
 اريثك تكب اهنكلو ٠٠ ةجوزك اهلشف ىكبت تناك امبر ٠٠ تكب اذامل

 مالاو ٠٠ اهعم اتكب مث ٠٠ اهتئدهت نالواحي . اهبناجب اهاتخأو
 تيبلا نم جرخف ٠٠ ىكبي نأ عيطتسي ال دمحاو ٠٠ اهتفرغ ىف ىكبت
 ٠٠ نيزح تيبلاو ٠٠ تارظنلا دراش ىهو

 عقتراو ٠٠ اهعبصأ ىف ةيبهذلا ةلبدلا ىلع ىليل انيع تطقسو
 بجي اهنا ٠٠ هباسح بسحت نكت مل ءىثب تئجوف اهنأك اهابجاح
 ةلبيد اهنا اهجاوز ةلبد تسيل اهنكلو ٠٠ نآلا ةلبدلا هذه علخت نأ
 ٠٠ بيبحلا مسا لمحت اهنكلو « جوزلا مسا لمحت ال اهنا ٠٠ اهيح

 ةلبدلا .تعزنو ٠٠ اهينيع تضمغاو ٠٠ اهعلخت نأ بجي كلذ مغرو
 اهسار نم علخت اهناك اهعلخت ىهو تسحأو ٠٠ ءطب ىف اهعبصأ نم

 2, اهجوز نم قلطت مل اهنا تسحأ ٠٠ هيف شيعت تناك اريبك امهو

 ٠ نيزح تيبلاو ٠٠ ىكبت تداع اهسار
 مل ٠٠ ةئيزح ةدئام .ىلع ٠ ءادغلا ةعاس ةلئاعلا تعمتجاو

 ٠٠ ىكبت اهشارف ىف لازت ال ىليلو ٠٠ اًئيش لكاي نأ دحأ عطتسي
 ةعبارلا ةعاسلا ىف تماق مث ٠٠ ءادفلا ةدّئام ىلع مهعم سلجت مل
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 تمهابلا اههجو ىف رظنت اهتآرم مامآ تفقوو ٠٠ اههجو تلسغو ٠٠
 نول نريي دوسألا لظلا لعل . اهينيع ىلع لحكلا دوعي ترمو +؟
 جورخلا بوث تدتراو ٠٠ قماغ 0 ا ل د

 ٠ تلاقو . اهمأ ىلا ةراهنم تاوطخ ىف تراس مث :
 : !٠.2 ىشبحاص ةشيعل ةيار ٠ اماه اي ةلزان انآ ب
 * لوزن شيفام ٠٠ ال : ةداح ةخرص اهمأ تخرصو

 اًئنيش تار اهنأاك ٠٠ اهمأآ مامأ ةمجاو تفقوو ٠٠ ىليل تشهدو
 اذاملف ٠ ةشئاع اهتقيدص ىلا ةبهاذ العف اهنا ٠٠ اهتايح ىف اديدج

 ؟ ٠٠ جورخلا نم اهمأ اهمرحت
 : تلاق مث + * نيتبضاغلا اهينيع لكب اهيلا ةرظان مالا تلظو

 هان ا 1 ا ا
 , اهباصعأ اهب عمجتست « ةقيمع ةدهن مالا تدهنتو + ةتماص
 : ةريطخ ةجهلو بخاص ءوده ىف تلاق

 2 ا ا ولا مره نال 1 كيا سك

 ؟ ٠٠ هيأ ىنعي ةقلطم ةفراع ٠+ ةقلطم ىتنا ٠٠ ةزوجتم ىتنا الو

 ٠٠ موجو ىف اهيلا ةرظان تلظ ٠٠ ىليل اهيلع درت ملو
 اهلك سانلا هتح ىحورت ام لك ىنعي : ةلئاق مالا تدرطتساو

 شيفام حيارو انه نمو ٠٠ كمحرتاح شم سانلا ٠٠ ىكيلع ملكتاح
 1 يتاجا ايأ تاورعم ىلبخا 20 فما د0 ئانحوا تيبلا ذه عررك

 اهترجح ىلا تماقو ٠ < سار ىلا تيكر ٠٠ حياضف ةيافك

 نطت ةملكو ٠٠ ىود اهسار ىفو ٠٠ اهبايث علخت تادبو . ةتماص
 + ؟ تاقلطملا شيعت فيك ىرت + ةقلطم < ةقلطم : اهينذأ نف

 هيف ىرت نأ رظتنت .تناك اهناك « ةآرملا ىف اههجو ئلا ترظنو
 تقاسض ىأ لاط دق اهفنأ ناك امبر ٠٠ تقلط نأ دعب اديدج اًئيش
 ٠0 ! ةقلطم اهنكلو ءىش ال ٠٠ دوسا هنول اهرعش حبصأ وأ اهانيع

 الا ١



 نت

 ةضيرم اهنأك ٠٠ ىليل نع هفرد نأ لواحي تيبلا ىف نم لك ناك
 « ةضيرم اهنأك العف سحت ىهو ٠*٠ اهمالآ نم فيفختلا نولواحي
 اهساسحا نم ديزي . اهل اهمأ ةبقارمو 2 اهب اهتوخا مامتهاو
 ىه اذامل ىردت الو ٠٠ اهضرم رس ىردت ال اهنكلو ٠٠ ضرملاب

 نوكت نأ بجي اذامل ٠٠ ةضيرم اهلهأ اهربتعي اذاملو « ةضيرم
 ٠ ضرزمتل ال ىفشتل تقلط اهنكلو ! ؟ تقلط اهنألا ؛ ةضدرم

 ةضيرم ٠٠ ىرخأ ةناسنا تحبصأ اهنأب سحت ىهف كلذ مغرو
 1 صرخ ةنانسا اهحأ . ةيضيرما تسنلا نأ

 لبق اهتيب ىف شيعت تناك امك . تانبلا ةايح ىلا دعت مل اهنا
 نا ٠٠ اهيتخأ نع اهلصفي افيثك اراتس كانه نا ٠٠ جوزتت نأ

 ةنر نا لب ٠٠ امهجازم عم قفتي دعي مل اهجازمو٠ ٠ اهتيلقع
 ٠٠ تانبلا توص ةنر ٠٠ امهتوص ةنر اهيف دعي مل اهتوص

 فلتخت ةلماعم اهلماعت اهمأ نا ٠٠ اضيأ تريغت اهماب اهتقالعو
 اهلقع ىفو ٠٠ اهلثم اهناك اهيلا رظنت اهنا ٠ اهيتخأل اهتلماعم نع

 اهمأ لثم ةلمرأ ىرخألا ىه اهناك ٠٠ اهنس ىفو لب . اهيراجت ىفو
 :تناك امك اهمأ ىلع للدتت نأ عيطتست دعت مل اهتيحان نم ىهو ٠٠

 بولسألا سفنب اهتفطاع ىلا لصت نأ عيطتست دعت ملو ٠*٠ لعفت
 ثيدح ٠٠ نيزح داج امئاد امهثددح نا ٠٠ هي لصت تناك ىذلا

 : ٠٠ كلذ نم رثكأو ٠٠ ريبك

 اذه سيل ٠٠ ةبيرغ ٠٠ اهلهآ تيب ىف ةبيرغ اهنا سحت اهنا

 اهنولماعي اهمأو اهتوخأآو ٠٠ اهرقتسم وه سيل ٠٠ اهتيب تيبلا

 ديزي ٠ اهتحاربو , اهب ريبكلا مامتهالا اذهو ٠٠ مهيلع ةفيض اهناك

 اع



 سيلو ٠٠ اهتيب تيبلا اذه سيل ٠*٠ مهيلع ةفيض اهنأب اهساسحا نه
 ٠.201 ةقلطم : ىنعم .نآلا تفرع دقل ٠٠ رخآ تيب اهل

 ٠ عراشلا ىف ةدرشم تسيل ٠*٠ ! ةدرشم اهانعم ٠٠ ةقلطملا

 ٠ ! اهلها تيب ىف ةدرشم اهنكلو

 ةدرشم اهنأب سحت اهنا ٠٠ بسحو اهتيب ىف ةدرشم تسردلو

 روزت امدنعو ١ اهتاقيدص روزت امدنع ٠٠ هيلا بهذت ناكم لك ىف
 , تانبلا عم سلجت له ٠٠ سلجت نم عم راتحت اهنا ٠٠ تالئاعلا
 نهناك تسحأ تانبلا عم تسلج اذا ٠٠ تاجوزلا عم سلجت مأ

 ايب اهيدانت نأ مهت نهنم الك ناكو ٠٠ نهثيدح ىف اهعم نظفحتي

 تاحوزتلا عه تسلم اذاو> 12 انس نيذم ردا اهنا رت« ةلبأو

 نأ نلواحيو « اهنم قلطني ارش اهيف ناك , اهنم نفخي نهنأاك تسحأ

 ةيلئاعلا تاعمتجملا ىف مهب ىقتلت نيذلا لاجرلا ٠٠ لاجرلاو

 مل اديدج اًئيش مهنويع ىف نا ٠*٠ اهلهأ ةبحصب طهيلع ددرتت ىتلا
 ءىش مهتاماستبا ىفو ٠٠ ةجوزتم ىهو ىأ « تنب ىهو هظحلت نكت
 مهتاملكو مهثيدح ىفو ٠٠ مهقيرب ةللبم تاماستبا اهنأاك 2« ديدج

 هذه ب لاجرلا ىف  مهيف دعي مل ٠٠ هل حيرتست ال ديدج ىنعم

 اذه مهيف دعي ملو ٠٠ تنب ىهو اهب اهنولماعي اوناك ىتلا ةقرلا

 « ةعنطصم مهتقر نا , ةجوز ىهو هب اهنولماعي اوناك ىذلا مارتحالا
 تسيلو عيسمتجملا ىف ةدرشم 2.ةدرشم ىهو ٠٠ عنطصم مهمارتحاو

 اهل سيلو ٠٠ عمتجملا ىف ناكم اهل سيل ٠*٠ ةجوزتم الو ٠٠ اتنب

 عسسل اسوا ٠ ةدرشم اهنا ٠٠ نايك اهل سيل ٠٠ عضو

 ٠ ىحتفل اهبح ٠٠ اهبح الا اهل دعي مل ! ةقلطم  سانلا

 ىرج ام اهافك ٠٠ بحلا اذه مواقت نأ ىرخأ ةرم تلواح دقو

 ىقبي اذامو ٠٠ هكلمت ام لك وهو همواقت فيك نكلو ٠٠ هببسب اهل
 ش ٠*٠ هيلع ترصتناو هتمواق نا اهل

 نويع لفاغت نأ تعاطتسا ٠٠ نوفيلتلا ىف ىحتفب تلصتاو

 اسود



 هتوص ىف تعمسو * + هتوص تعمسو +٠ هثداحتو اهتوخأو اهمأ
 ٠0 هسقن ىزعيو 2« اهيزعي هناك ٠٠ ةنيزح ةنر ٠٠ ةديدج ةنر
 ىار ىلع رقتسي نأ عيطتسي ال رئاح هنأك .ددرتم تفاخ هتوصو

 نوكتل قلطت ملأ ٠٠ اهقالطب احرف نوكي نأ هنم رظتنت تناك امبر
 ناك اهجوز نأك نيزح هنا ٠٠ احرف سيل هنكلو ٠٠ هل ةصلاخ
 هتوص ىف نا ٠٠ كلذ نم رثكأو ٠٠ هللا هافوتو « هل ازيزع اقيدص
 ٠٠ نيزعلا هقيدص لتق ىلع اهمولي هناك , اهيفخي نأ لواحي مول ةنر

 نود لاط امهثيدح نكلو ٠ اهئاقل ىلع ةفهل هنم رظتنت تناكو
 اضورفم ابجاو ىدؤي هناك دورب ىف لاق مث , هتفهل نع ربعي نأ
 ٠ ؟ ىتما كفوشاح : هيلع

 اهتايحب همامأ  ىهابتت اهنأك تلاقو « هدورب نع تضاغتو
 امك . اهتايح دقع نم ةديدج ةدقع هيلع ضرعت اهناك ٠٠ ةديدجلا
 : اهبايث نم !ديدج ايؤث ضرعت

 ٠0 ةدعلا توفت ام لبق نكمم شم ٠ ىحتف اي نكمم شم ب
 2 كفوشأ ئقبيأ نيدعبو 2« تقلطا ام موي نم رهشا تالت توفي مزال

 ىل لسعي الاو , ىنعجري نكمي هدك لبق ىنفاش ماصع ىل نسحأ
 ىوق ظافتم هنا فراع تناو ٠٠ ةحيضف

 : اهصرح ىف رمتست نأ اهيصوي هناك , سامح الب ىحتف لاقو
 : : رجلا ىعدت ىهو تلاقو ٠٠ ؟ ىازا انفوشياح ئهو

 هنامز هد ٠٠ ىتقولد هيا لمعيب وه فراع نيم ٠٠ ربخ اي

 ..0 ادبا ليس شم ماصع ٠٠ ىنيقاريو ايارو ىثشمي دحاو ططاح
 ةدعلا روهش ىهتنت نأ لبق هئاقل ىلا تبهذ كلذ مغرو *" ى

 2 اهتيب ىف درشتلا ٠٠ درشتلاب توسادكلاب وادع لا تبيهذ
 منت ال يتح اهيلع نوبلاتي مهلك سانلا نال تقاض ٠ ٠ عمتجملا ىف

 ٠ هكلمت تحيصأ ىذلا ديحولا ءىثلا نال ع

 * اهيح وه
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 اهمأ اهنم تبلطو ٠٠ ةشئاع اهتقيدص ىلا ةيهاذ اهنا تلاقو

 ىف اهيلا دوعي مث « هترايسب دمحأ اهوخأ اهلصوي ىتح رظتنت نا
 ٠ تلا ىلا اويحصيو « امتسلا اهتنا كح ةعساتلا ةعاشلا

 اهتقيدص تيب ىلا ةرايسلاب دمحأ اهبحصو ٠٠ ىليل تقفاوو
 ىلع طغضت مل 'اهنكلو ٠٠ ملسلا تدعصو ٠٠ تلخدو ٠* ةشئاه
 دمتبا دق اهاخأ نأ ىلا تنامطا نأ ىلا اليلق ترظتنا ٠٠ سرجلا
 2, ةرجأ ةرايس تبكرو «, ةعرسب ملسلا لزنت تداعو ٠*٠ هترايسب
 . « لاقبلا نوفيلت نم ىحتفب تلصتاو « نويلبماش عراش ىلا تبهذو
 . ٠٠ اهيلا هتقبسو « ةقشلا ىف اهيفاوي نأ هنم تبلطو

 4 ةقئاش دفع نوفيلتلاب ايما اهتع كلاس رل'كدحم اذاخ
 امهيف دتشا دقو هتارظنب اههجاوو ٠*٠ ىحتف ءاجو ٠٠ ا
 امهئاقلىف نكي مل ٠*٠ فوخو « ددرتو , ةريحو 2, قلق ٠٠ قلقلا
 ل ا ا ا ١ قوش الو ٠٠ ةحرف
 اهكرتو ٠٠ اهيساوي هناك قفر ىف هيعارذ نيب اهذخأ مث ٠٠ تاظحل

 ٠٠ ديدج نم اهقالط ةصق ىكحت
 هيا ىلمعت ةيوانو : مهاس وهو + اهتصق تهتنا نأ دعب لاقو

 صالخ ٠:: انا ام ىز لضفاح ٠٠ ةجاح الو : تلاق ٠٠ ؟ تقولد
 دبقر اوعطق ىلو , هدك دعب زوجتاح شم

 نع ههجو ىف ثحبت اهنأك هيلا ترظنو ٠+ امهاس ٠٠ تكسو
 ٠ ؟ ىحتف اي كلام تنأ : ةلئاق تدرطتساو ٠ ديدج ءىش

 ىف رودت ىتلا ناكفآلا نم اهب رخسي ةرخاس ةماستبا مستباو
 ىللا انا ىثا ىلايهتا + نتقلطا ام. موي. كتا نفربغت : لاقو.: هساز
 ٠٠ ؟ ىازا : ةشهد ىف ىليل تلاقو ٠٠ تقلطا

 انأ ىللا هد امنا ٠٠ :فراع شع : اهيلا 'نظني ال ىهو لاقو
 ار م و ا ا هد نكميو ٠٠ هيتيدسح
 ىنلمحتست شتقبام ٠٠ ةينات ةدحاو تقب ىهو 00

 ل ىل تكست شتقبام ٠٠ نامز ىز
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 ىلع لاست ىبحاص دحاول تحر اذأو ٠٠ نوفيلت ىل برضت دهعملا
 لضحت ةريبك ةجاح نا ةفياخ ٠٠ ةفياخ اهنا ىلأيهتم ٠٠ تارم رشع
 ٠ كسار تحت نم اياعم قناختتب نامز تناك اهنا حيحص ٠٠ انل
 تقولد ٠٠ تقولد اهيب اياعم قناختتب ىللا ةقيرطلاب شم امنا

 نوكت ام ىز ٠٠ ةمحر شهيفام ٠٠ دج اهقانخ ٠٠ ةينات ةجاح
 نوكتام ىز ىقبت جرخا ام لكو ٠٠ اهتيب نع ٠٠ اهسفن نع عفادتب
 فرعتاح 52 موي اهنا ئل ايهتمو ٠* ىنات عجراح ىنأ ةقدصم شم

 ٠ اهسفن لتقت اي ٠٠ كلدقت اد ٠٠ ذاتقت اي ٠ ٠ لتقتاح « انلباقتا اننإ

 تدجو اهنأو ٠٠ اهنم ىوقأ اهنأو :* فطاوع فص ىلا تعفترا

 ٠٠ عمتجملا ىف اهناكم

 ٠ شفاختام اهل لوق : ةالابم الب اهيفتك زهت ىهو تلاقو
 اهقح نم ٠٠ قح اهل ىه : هتجوز نع عفادي هناك ىحتف لاقو

 اناو : هيناج نم ضفتنت ىهو ىليل تخردصو « اهتيب نع عفادت اهنا
 ٠0. ؟ هدك شم . كالم ىهو ةمرجملا انأ ,. هدك شم ةناطلغ ىللا

 فراع شم : هسفن ثداحي هنأك سمهي لازي ال وهو ىحتف لاقو
 لازت ال ىهو هتعطاقو ٠٠ و امنا ٠٠ نيناطلغ ىتناو اذأ نكمي ٠٠

 ىجيتب .٠٠ ضعب بيسن ىقبي نيناطلغ ماد ام صالخ : خرصت.

 | 0 ٠. همامأ ةفقاو تبصتناو ٠٠ تيبلا

 هناك لاقو ٠٠ اهتروثب هبأي ال هناك اهيلا رظني ال٠ ٠ اًنداه لظو
 : هسفن ثداحي لازي ال اضيا

 م٠ شيئعجشتب ام ىتناو ++ ىبح ىلع شيكعجشاب ام انآ

 عالخ



 . مكيف ةدحأو تناك ىل ٠٠ ىتايحو ىتشيع بعات ىللا هدو ٠٠ .كالم

 ٠ ناطيش بحأ شردقا ام ىنأل تحيرتسا تنك ناطيش
 ا تب ا ل و

 اهسارن ىلا زفق ةاجفو ٠*. هنم صلختت نأ ىلع *+ ههركت نأ ىلع
 نأ عيطتسني هنا ٠-؟ اذامل 0٠؟ اذامل “٠ هجوزتت ال اذان ٠٠ رطاخ

 لك .نم اهحيري كلذب هنا ٠٠ هتجوزب اظفتحم لظ ول ىتح اهجوزتي
 كلذب هنا ٠٠ عمتجملا ىف اهعضو ححصي كلذب هنا ٠0٠' اهلكاشم

 اهنا .لوقي ناك اذإاو ٠٠ هتجوز ٠٠ فطاوع ىوتسم ىلا اهعفري
 فاصم ىلا نيكالملا دحأ عفري اذاملف ٠٠ كالم امهنم لك هتجوزو

 ٠ ةقيشعلا ةبترم ىلا ىناثلا كالملا ضفخيو . ةجوزلا
 نم درطت نأ تلواحو ٠٠ اهينيع لكب هيلا رظنت لازت ال ىهو

 اهنأل « اريثك لبق نم ةركفلا هذه تمواق دقل ٠٠ جاوزلا ةركف اهسأر

 برضخت نأ دح ىلا ٠٠ دحلا اذه ىلا ةريرش نوكت نأ عيطتست ال

 اهبنذام ٠٠ اهبنذ ام نكلو ٠١ اهبلق ىف ةئيرب ةأرما نعطتو ٠٠ اتيب
 ؟ ٠٠ هبح نم صلختت نأ عيطتست الو . هبحت تناك اذا

 ٠ ةكيالم نينتالا انحا انك اذا : هيلا رظنت لازت ال ىهو تلاقو

 .ةجاح دخاي ام ريغ نم ىحض كالم هيف ٠٠ قرف هيف نا فرعت مزالف
 ىل لوقت حمست ٠ * ىحضي ام ريغ نم ةجاح لك دخ كالم هيفو ٠٠

 ٠ ؟ هياب تحضو ٠٠ هيا كل تلمع كتارم

 ٠ ىلبقتسم تلمع ٠ ٠ ىنتلمع : ةعقاو ةقيقح ررقي هنأكو لاقو

 ٠*٠. ىنلمحتست ناشلع اهباصعأو اهتايحب تحضو

 ىدياب ىتيب تبرخ ٠٠ ةجاح شتلمع ام اعبط ٠ ٠ انأو : تلاق

 ٠ ةجاح شتلمع ام هضربو :؛ كرطاخ ناشلع

 : هيلع هيقلت نأ لواحت ارجح دصي هناك ةدح ىف لاق

 ام ناشلع ىتقلطا ٠٠ ىرطاخ ناشلع شيتقلطا ام ىتنا

 ٠٠ كزوج عم ىشيعت شيتردقا

 غا/ة



 لوقت كنا ةرظتتم تنك انأ : دعقملا ىلع ةسلاج راهنت ىهو تلاق
 ٠٠ تمص ىف اهعومد ترمهتاو ٠*٠ هدك

 نيب اهسأر تقلأ ٠ عمطتست ملف اهعومد دصت نأ تلواحو

 ةباحس هولعت ههجو ٠+ اهيلا ماقو ٠٠ ءاكبلاب تشهجأو ٠٠ اهيفك
 ىلع حبسمي ىنحناو ٠٠ قلقلاب ناعشت هانيعو ٠* بارطضالا نم

 ىلواح ٠٠ ىليل ٠: ةريح رطقي توص ىف لاقو ٠٠ هديب أهسأر
 ىنوكت ىتنا نكمي ٠٠ ىلارجيب كلارجيب ىللا لك ٠:٠ ىليل اي ىنيمهفت
 ىثيعت ىردقت « هازياع ىتنا ىللا ىلمعت ىردقت ىتنا ٠٠ ىنم دعسأ
 فوخلا ةفراع ٠ ٠ فياخ انأ ٠*٠ شردقا ام انأ ** ةزياع ىتنا ام ئز

 ٠ ديدج موي لك نم فوخلا ٠+ نامز هنع كملكاب تنك ىللا
 هد فوخلا ٠٠ ىسفن ىلعو ىسفن نم فوخلا ٠٠ ىبح نم فوخلا
 *٠ و ٠٠ نامز نم رتكأ لود نيمويلا هيب سحاب

 تنك اذا : ةدح ىف تلاقو .٠ اهعومدب ىدنملا اههجو تعفرو

 ةزياع شم انأ ٠٠ نمطا ٠٠ ىنزوجتا كل لوقأ اح ىنا فياخ

 انآ ٠ .كرطاخ ناشلع شتقلطا اه انأ ٠ قح .كل تنا ++ كزوجتا
 تنك كبح ىنيسني ردق ىزوج ناك ولو *٠ ىسفن ناشلع تقلطا
 ةزياع ٠*٠ كنم صلخأ ةزياع ٠٠ كاسنأ ةزياع انأ ٠٠ كنع تدعب

 هعارذ دمو « اهبناجب غكرو ٠+ ىكبت تداعو ٠٠ ىتيند نم صلخأ
 : .لاكو . اهيخ ىلع ةدخ تسلك . اهيقتك طظاماو

 نيرداقا ىتنأ الو انآ ال امنأ ++ كبح نع منشأ زيلع نامك اتا
 بعلف .ملمتستا + عاصست اننا لآ ةتعادق .شيقأم 3 * اهثع :ىسلقت
 : اهعومد هقزمت تفاخ توص ىف تلاقو ٠+ فوخللو

 ناكو ىنم ربكأ تنا ٠٠١ فيعض ٠* ىحتف اي فيعض تنا

 مزال ناك ٠٠ كاسنأ ىازا ىنملعت مزال ناك ٠٠ ىوقأ نوكت مزال
 بناجب هسأر سكنو “٠ اهدخ نع هدخ دعبأو ** كيف ىنهركت
 : ساي ىف لاقو . اهسار

 تيشحام ىو نق © كيدع نيكأ نأ سها ردقأ تير انام

 عم



 الاو نينس رشع ىدنع انأو هيب سحاب تنك ىللا ٠٠ ربكاب ىنا
 ىز هسل ئريكفت ٠٠ تقولد ةياغل هيب سحاب هسل . ةنس رشانتا
 الا ىف ربكتب ةحاح شيف ام ٠٠ .ىه ام ئز هسل ىتيسفن ٠٠ ىه ام
 انا شفرعا ام ٠٠ ىتاحلأ ىه ىب رمتب ىللا نينسلاو ٠٠ ىنف
 عنقأ ريتك تلواحو ٠٠ نحل ماك ىئرمع فرعأ امنا : ةنس ماك ىرمه
 تافرصت فرصتا « ريبك لجار ىقبأ مزال ىئناو ٠٠ تربك ىنأ ىسفن

 ىقبأ ىنازياع ىتارم ٠٠ رابكلا سانلا ةيلودسم لمحأو رابكلا
 كملعأ الاو ىتارم بيسأو ريبك ىقبأ ىنازياع ىتناو كبيسأو « ريبك
 فراع انأ ٠٠ راكأ رداق شم ٠٠ رداق شم امنا ٠٠ ىتيهركت ىازا
 ةييناثاو لقطلا تانك يد + لقط نما فراش 5 فقيه نا
 ايفا + ةمولطم ىتارهو> اياعم ةهرلظم كنا فراعو + لفطلا
 ىلع الو ىكيلع ىساق نوكأ رداق شم ٠٠ ةجاح لمعأ رداق شم

 ٠ لفط ىنأل ٠٠ ةوسقلا شلمحتسا ام ٠٠ ىسفن' ىلع الو , ىتارم

 كياح «٠ هيف شياع انآ ىللا فوحلا ببس هد نكميو ++ .نيغص لنغ
 *:. نيكأ باخ + نقارم“الاو نقتل نشتادح منام لذ لشلا
 شراع انأ ىللا ايندلا نم جرخا اح تربك ول ٠٠ ىنم ىنف عيضي

 ايلا تعفرو ٠+ ىو ٠٠ ىناحلا اهيف ىقالب ىللا ايندلا ٠١ اهبف
 ٠ تركذت اهناك مث « ريبك لفط ىلا رظنت اهناك هيلا ترظنو اههجو
 : اهتباصأ ىتلا نانحلا ةفجر اهبلق نع حيزت ىهو ةلئاق تقلطناف

 ٠ ؟ هيا لمعأ انأاو ٠٠ كسفن نع ملكتت امياد تنا

 ٠٠ و ٠٠ ةمولظم نامك ىتارمو ٠٠ ىبحب ةمولظم ىتنا : لاق
 ىل لوقت حمست ٠٠ ةمولظم شم كتارم : ةدح ىف هتعطاقو

 مون وك نم نتكأ هنا ةوياغ' + هيا ايبضقأن
 ٠ .كنم رثكأ ةمولظم نوكت نكمي ىتارم : لامت
 ل ءاكبلاب شهجت دوعت ىهو تلاق

 ىلع هدخ عضيو دوعيو . هيلا اهمضي نأ لواحي ىهو لاق
 ٠٠ هد لكشلاب فيعض تيقب شتنك ام شيكبحبام تنك ول : اهدخ

 ماك

 ( ” ج  سمشلا ءىفطت ال )



 ىئع دعبا : ءاكيلاب جشنتو « هدخ نع اهدخ دعيت ىهو تلاق
 : ها شيدسفلت اها“ »ها زياع شم "4

 نأ لواحت اههجوب تحاشأو ٠٠ ىلدل : هيتفشي برتقي ىهو لاق
 صلمتت نأ تلواحو ٠٠ امهي تقتلا اهرارف ىفو + ٠ هيتفش نم رف
 هذه لك دعب ٠٠ ةجاتحم تناكو ٠٠ ةفيعض تناك اهنكلو ٠٠ امهنم
 ٠٠ باذعلا اذه لك دعبو *٠ مايالا

 ادق ادني وو با تملا ناو ردايألا باد: ++ :كيلذو
 ٠ عومدلاب

 ىلا رظنلا ىشاحتي امهنم لك ٠٠ نيتماص ةقشلا نم اجرخو
 امهنا ٠٠ هتاسامي هساسحا داعتسا دق امهنم لكو ٠٠ رخآلا
 مث « اهيف نابوذي ىتلا تاظحللا هذه ىق الا امهتاساه نايسني ال
 ٠٠ اهب ناسحي اناك امم حضوأو فنعأ اهاديعتسي نأ ناثبلي ال

 نابرطضت اهانيعو ىليل تلاق ٠ ةرافعلا نم اجرخي نأ لبقو
 ٠٠ راوفيروأ ٠٠ ىحتف اي انه كبيساح انأ : هينيع ماهأ

 ىجآ شم : هينامي امع اهلل رذتعي هنأك اهيلا رظني ىهو لاق
 322 كلصوأ

 ٠.٠ ؟ ىتما كقوشاحو : لهتبي هناك لاق
 ٠٠ تدعثباو ٠٠ ”نوفيلق كل برضا ىقبا اح : لجع ىلع تلاق
 هيف ام لك ٠٠ تماص وهو اهفلخ رظني ةهري ىحتف فقوو

 ٠ هردص ىف زئت ةفينع ةروثب سحأو هتمص. نم قافأ مث ٠ * تماص
 ٠ هسار ىلا ءامدلا تعقدناو ٠٠ هفعض ىلع + هسفن ىلع ةروث
 رانلاب تلعتشا اهناك : هرعش اهنع رسحني ىتلا هسار ةمدقم تعلو

 اهب برضي ٠٠ .ادحأ اهب برضي نأ ديري هناك هينضبق مضو ٠٠
 , ريقص رجحي همدق تمدطصاو ٠٠ ةرامعلا نم جرخ مث ٠٠ هسفن

 .ضرالا طبخي وهو هريس ىف رمتساو ٠٠ هتوق لكب هطاش ٠٠ هطاشف
 فقوت البو ٠٠ فده الب ٠٠ عراوشلا ىف فوطي ذخأو ٠٠ هيمدقب

 ' عملا



 صخش نع ثخبي هناك ؛ ةبضاغلا ةعيرسلا هتاوطخ سفنبو ٠٠
 لخدو ٠١ هبسفن لخاد ىف الا هدجي نأ عيطتسي ال صخش ٠٠ هلتقيل

 دعقملا قوف سلجو ٠+ ىبعش راي ٠٠ ديرف دمحم عراش ىف راب ىلا
 سأكلا عقري باك ام هنكلو ٠٠ ىكسيولا نم اساك بلطو « ىلاعلا
 اوادبو ٠٠ 'هوقرع دق رابلا نئابز نأ ظحال ئتح 2 هيتفش ىلا
 رخآ نع هنولأسيو « هي نوبحري مهضعب ءاج مث ٠٠ هيلع نوسماهتي
 نم ةمطق اهناك ةماستبا هيتفش نيبو مهبيجي وهو ٠٠ هناجلا
 ىهو 2 نايلا نم جرخو ةءرشب هساك برشو ٠٠ دودشملا شتواكلا
 بج. روهشملا نانفلاو ٠٠ روهشم نانف هنأ امّئاد ىسني هنا ٠٠ مدان

 ,هتبيهب اظفتخم لظي ىتح ٠ روهمجلا نع ةصاخلا ةتايح ىف دعتبي نأ

 00 روهمجلا ناهذأ ىف هل مسج رد ىتلا ةضماغلا ةروصلا هدهبو

 ىف رّئاح ىهو ٠٠ هيمدقب ةرهاقلا عراوش برضي داعو
 ,هحاتحت ىتلا ةريحلا هذه لك ىف هنم دكأتم دحأو ءىش نكن ةسيساجأ

 نوعي نأ عيطتسي ال ٠٠ هتيب ىلا نآلا دوعي نأ عيطتسي ال هنأ ىهو

 لك ههجو ىلع تارق الاو ٠٠ تمان دق هتجوز نأ نم دكاتد نأ لبق
 :٠ اهوقفم اباتك رقت“ امك هيج رقت اهنا < :هسينتاعلا

 ٠-٠ هفرعي انه روهمجلا نا ٠١ سيماريمس قدنف ىلا لخدو
 ٠ ٠ ةصاخلا مهتايح نعو نينانفلا نع عفرتي روهمج هنكلو

 ٠٠ ةثلاث اساكو ٠٠ ىرخأ اسأك برشو ٠٠ رابلا ىلا سلجو
 اهناردج ىوكت اهناأك اهيف بصنت ٠ ٠ هتدعم بعتت رمخلا تادبو

 هتدعم فرعي هنا ٠+ بارشلا ئف رمتسي نأ ةليللا عيطتسي ال هنأ *٠
 جاتحت امدنع للدتت . ةصدخرلا ةأرملا قالخأ اهل ةدعم اهنا ٠٠

 رظنو ٠٠ اهيلا جاتحت ال امدنع . اهيف هبصت ام لك لمتحتو.. اهيلا
 ٠.٠ ةرشع ةيناثلا اهنا ٠٠ هتعاس ىف

 ٠٠ سيماريمس نم جرخو ٠٠ نآلا تمان دق فطاوع نأ دب ال

 ٠ ناوشن الو ناركس سيل هنكلو 2 ليقث هسارو « ناتليقث هاتفش
 ٠٠ ةيياتملا هتدعم ىلع رمخلا رثا نم . ميلا عادصب سحي هنا

 عملا



 هتيب ىلا اهجتم ٠0 اهبكرو ةرجأ ةرايس فقوأ مث ٠ عادصلا هسأر نع. حسمي ءاوهلا لعل ٠ لينلا رصق ىريوك ىلع راسو
 قر يقل :ةذفات نم لطأو « ديشخالا عراش ىف ةرايسلا تلخدو

 ٠. هتيب مامأ «٠ عراشلا رخآ ىف ةرايسلا هب تفقو مث ٠٠ هي رم املك لعفي نأ دوعت امك ىليل تيب ىلا هينيع عفرو
 ترجرو مضي خس دا لخدو ٠٠ هرجآ قئاسلا دقنو

 ٠ مزجلا ههجو الم دقو , ةهرب فقوت ىتح . ملسلا نم
 متت مل. هتجوز نأ كلذ ىنعم ٠٠ ةءاضم ةيجراخلا :ةلاصلا نا

 ا ل 0 ماسلا هذه :ىتح ةرهاس لظت ال ىهو ٠٠ دعب
 ٠٠ هراظتنا ىف تناك اذا الا , ةيجراخلا ةلاصلا

 ٠ ةرئاث تناك اذا الا هرظتنت ال ىهو
 وهو هتجوز هارت نأ ىثخ هناك « ملسلا تاجرد دعصي داعو

 ىتلا ةيذكلا نع اثحاب 2 ةعرسب رودي هسأرو 2 دوعصلا ىف ددرتم
 هنأ ىعدي نأ دب الو ٠٠ ناك نيأ هلاستس اهنا ٠٠ اهب اههجاويس
 هنع تلاس دق نوكت نأ ةيشخ « لاب ىلع اهل رطخي ال داك فاك
 . اهيلع ددرتي هنأ فرعت ىتلا ةنكمألا ىف نوفيلتلاب

 ةثداح ىأ ٠٠ اناكم وأ ٠٠ اميدق اقيدص ركذتي نأ لواحي ادبو
 دق ةرهاقلا لكو ٠ ةأجف هنهذ نع تفتخا .دق ىمادقلا هئاقدصا ءامسا لك نا ٠٠ ءىش ىلا لصي الو « ةعرسب رودي هلقع نكلو ٠٠
 ٠ هيف ناك هنأ ىعدي نأ نكمي لوقعم ناكم نع تقاض

 ىلع دعب رقتسي مل وهو لخدو ٠ صأخلا هحاتفمب بابلا حتفو
 ٠ اهقلطيس ىتلا ةيذكلا

 اهيقاس تعفر دقو 2 ةكيرالا قوف ةسلاج ىهو « هتجوز هجاوو
 عومد ** ع عومدلا رثا نم ناترمحم اهانيعو ٠٠ اهتحت امهتمضو

 نوب ريغص ليدنم اهدي ىفو ٠* ةريثك

 اهينيع لكب هيلا رظنت ىهو ٠٠ ,لبألاك اكبترم اهتلابق فقوو
 .٠ ههجو ارقت ** حوتفملا باتكلا ارقت اهناك ٠٠
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 اهتروث ءىفطي نأ لواحي هناك ٠ ةيناح ةجهل لعتفي وهو لاقو
 ١ : هيتفش قوف ةددرتم ةماستباو 2, رجفنت نأ لبق

 ؟! ٠٠ ةدحاو ةعاسلا ىد ٠٠ -٠؟ هيا تقولد ةياغل ةيحاص

 3 ةتوبكملا اهتروثب شعري ءىداه توص ىف تلاقو

 ه٠ + نحف اي نيف :تنك' ثنا ب
 ىتح تقولا نم اديزه بستكي نأ لواحي ىهو ٠ ىحتف لاقو

 : ةبذك ىلع رثعي
 ؟ ندف تنك انأ ىنيلاست ناشلع تقولد ةياغل ةيحاص ىقب

 : قلطنت اهتروث تادب دقو 2« ةدح ىف تلاقو

 ٠٠ ىنبواجو ىنحير ٠٠ ىنبواج كلضف نم ب
 : هل رطخ دق ايرقبع ارطاخ ناك ةعرسب لاقو
 نئعاثم دقفلا ىقس اي 'لصا «* بتاهولا دبع ناتسالا تع. تنك

 ٠٠ نا ممصم انأو ٠٠ صلخ « نوفرياك ةكرش عم
 : ةرارم ىف هتعطاقو

 كشو ىلع نابيب بذكلا نا فسأللو ٠٠ ىحتف اي بذكتب تنا
 دهعملا ىف تنك كنا ىل.لوقتاح شتنكام كنا سيوك ةفراع انأو ٠٠

 ٠٠ اهيف كيلع تلاس نوكأ نكمم ةتح ىأ ىف الو
 سيل هنأب ساسحالا هدواعي ادب ٠*٠ ضبقنت هباصعأ تادبو

 مسنتي ىكل هناو ٠٠ هبساحي اديس كانه.نا ٠٠ ديقم هنا ٠٠ ارح

 ىذلا ساسحالا اذه ٠٠ قفاني نأو ٠١ بذكي نأ بجي « هتيرح ضعب
 هلوج ام لك ميطحت ةلواحم ىلا انايحأ هعفدي ٠٠ نونجلا ىلا هعقدي
 ٠٠9 هسفن ىتح

 رهاظم نم ارهظم بذكلا ربتعي هناك لاقو ء .هنساسحا تبكو

 : اهتداعس ىلع هصرحو « هتجوزل هبح
 ىنا كلضف نم شيلوقت امو ٠٠ فطاوع اي بادك شم انآ . 

 ىلخو ٠ باهولا دبع ىلاسا ئموق ىئاقدصم شيتنك ام اذا ٠٠ بادك
 ٠+ و ىنبساحتي اهناو « شينقدصتبام ىتارم نا. فرعت سانلا لك
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 اهتوص عفتراو « اهتروت ترجفنا دقو تلاقو
 تقوللد كنم تبرق ىلو * ةدحاو عم تنك تنأ ٠* يبادك تنأ

 ؟اإ 6٠ ىليل اهمسأ 7 ؟ هيأ اهمسأ نامك كل لوقأ بحت +٠ كموده ىف اهعاتب نافرابلا ةحير مشاح

 , عافدلا لئاسو نسحأ انايحأ خارصلا نا +٠ ىحتف خرصو
 : لاقو

 اممسا ماهوأ ٠0 ماهوأ ىف ةشياع ىتنا ٠ * ةنونجم ىتنا --
 .٠ و ٠١ شاهفوشابام صالخ ىنا ةرم تيم كل تلق ٠> ىليأ

 : هتوص ىلع. اهتوص عفرت ىهو تنأت
 قعزت كنا كقح نم شم تنا ٠٠ كلضف نم شقعزت أم

 ىنا ىقح نم ٠٠ كبساحأ ىنا ىقح نمو « ريتك كتلمحتسا انآ
 ىنبحتب ةسل تنك اذا ' ٠ ىتمطت مزالو ؟ هيا لمعت ىوان تنا فرعأ

 هيأ انريصم فرعأ مزال ٠ ٠ ىنمطت مزال ىقبي
 ٠ اهيدخ ىلع باسنت اهعومد تأددو
 هناك . اينع اديعي فقاو وهو ٠ قداص نانح ىف اهيلا رظنو

 توص ىف لاقو ٠ ىليل ةحئار هبايث ىف مشت نأ برتقا نإ ىثخي
 ٠٠ كبحاب ىنا ةفراع ىتنأ :  شعترم

 : اهعومد عم ةقاسنم ىهو تلاق.
 تنكو « ىنبحتب كنا ةفراع نامز تنك ٠٠ ةفراع شعاال

 كنا ةدكأتم تنك ىنال , كيلع ىمرتتب ىللا ىوالبلا لك ةلمحتسم
 7” ٠. ةفراع شم ٠٠ ةدكاتم شم تقولد امنا ٠٠ ىنبحتب

 : ههجو ىسكي ملالاو لاق
 ؟ كبحاب ىنا ىفرعت ناشلع هيا لمعأ ٠ تطاوع اي هيأ لمعاو

 : ةدح ىف تلاقو « هيلا اهسأر تعفرو

 يرسل فيلا بيست ؟ ! هيا لمعت فراع شم ؟ هيأ لمعت لأ

 ٠.٠ ؟ هيل تقلطأ ىل لوقت حمست ٠٠ انيلع برختاح ىللاو ٠٠ اهيب رياد تنا ىللا
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 ١ سصورعا اه كاو : ةردص قوف سك ةشارو.لاق
 دتشت اهتدحو تلاق

 ٠+ كزوجتت ناشلع ةطخ ةلماع اهنأل تقلطا ٠٠ فرعأ ال

 ؟ هيل تكاس ٠١ ملكتا ٠ ىنحيرو ىل لوق اهزوجتت زياع تنك اذاو

 * ٠ تشي قيضلاب هساسحاو ٠٠ اتماص اهتلابق فقاو ىحتفوأ
 :”ةحراص تطاوغ كتزطتسساو < هلدكي ىذلا نيقلاب ةساشحا

 زوجتم دحاو بحت هدحاو شيفام ؟ كبحتب اهنا ركاف نظأ

 0 را ا ع ا

 مشا نو ٠ كترهش ىف ةناعملل ٠ كيف ةناعمط ىد امنا

 0 م
 ٠ تقولد هدنع كترضح تنك ىللا باهولا دبع الاو ىبهو فسوي

 ىف هقح هبلست ٠٠ هئايربك ىف هنعطت هتجوز نأ ىحتف سحأو
 هنأ سحأو ٠٠ ىرخأ ةأرما نم اقداص ابح ابويحم الجر نوكي نأ

 هنأب سحا لب ٠0 هلل اهبح نعو ٠١ ىليل نع اعفادم قلطني ناب مهي
 لكو ٠ هتريح لكب ٠٠ ءىش لكب هتجوزل فرتعي نأل ةجاح' ىف
 "لك ٠-٠ عطتسي مل هنكلو ٠٠ هذقنت اهلعل ٠٠ هنيعت اهلعل ٠٠ هفعنض

 هتجوز ٠ * هتجوز' ىلع :اصرح « هبذك ىف رمتسي نأ وه هعيطتسي ام

 : دهنتي ىهو لاقو ٠٠ اضيأ اهبحي ىتلا
 امالاو « ئىنبحتب ةدحاو ىأ تناك اذا شينمهد اه انا ب

 شيف ام ٠٠ كبحاي ىنا ىقدصت كنا ىنمهي ىللا لك ٠ شينبحتيب

0 

 * تلاق' مث < ةقاددضق نأ لاحت اهناك هبجو ىف ثرظنو
 ناشلع كنا ركاف ٠٠ ىحتف اي تريغتا كنا سساح شم تنا

 تالت كل ىقب كنا سساح شم « ىنبحتب ىقبت موي لك تيبلا عجرتب

 * ىنسملت الو ىتسوبت قياط شتقبام ٠ ٠ةسوب الو شينتسبام عيباسأ
 : ةشهد ىف اهيلا رظني ىهو اعطاقم'لاق

 * ٠ صصخلا لودج ىز سوبلل لودج نيلماع شم انحا شاو
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 دعقأ املو ٠٠ ىتبيبح كنأل كسوباب انأ ٠٠ كيسوبأ مزالو ىتارم كنال كتسبام ىرمع ** بجاو ىدأب ىنا سساح انأو كتسب ام ىرمع انأ
 ٠٠ شيكيحابام ىلا 95 نلحق نقب شيكسويأ ام رهش الإو ةعمج
 رشاتغمرا دعب نشهو ++ .لوغشم ئركف نا ٠٠ ناحرش .ىنا ةانعم
 5 ةسوب ماك كتسب ىنيبساحت ىجرت' ةنس

 ىلع ءايحلا ةرمح تفحزو ٠* فطاوع انيع تيرطضاو
 حوبلا ىف تدامت اهنأو ٠٠ تاطخأ اهنأ تسحأ ٠*٠ اهيتذجو
 ٠٠ اهتمارك تسانت ىتح اهسيساحأب

 : لاقف . ءاقدلا فقوم فقي ناك نأ دعب موجهلا فقوم ىف رمتسيل اهلالغتسا داراف ٠ هتجوز ”اهيناعت ىتلا ءايحلا ةبون ىحتف حملو
 اودساحي نيدعاق ىللا « ىدلبلا تاتبسلا ىز ىتيقب ىتنا

 7 توم اهبحيب ىقبد ٠٠ ةقلع اهبرض لود نم ةدحاولا زوج ول مالس ايو ٠٠ ةسوب ماك مهوساب مهزاوجأ

 اهسفن ىلع اهترطيس تداعتسا دقو اهيسسآر فطاوع تعفرو
 هرمأت اهنأك اهجوز ىنيع ىف ةتباث اهتارظنو . مزح ىف تلاقو
 : اهمارتحاب

 تبس كنا نمطا امل الا تكساح شم انأ , ىحتف اي عمسا
 ٠٠0 ىد تنبلا

 يس ىقدصت ناشلع هيا لمعاو.: ىحتف لاقو
 + ناين اهمزحب ةظفتحم لازت ال ىهو لاك
 ٠ اهتبس : لاق
 «فرعا اح اهبيستاح ام موي ٠٠ شاهتبسام ال : تابث ىف تلاق
 دعي مل هنأ ٠ نج هنأك اداح اخارص خرص ٠+ ىحتف خرصو

 هنأ فرعي وهو ىتح هتجوز هبذكت نأ لمتحي دعي مل ٠٠ لمتحي
 : خرصي رمتساو ٠٠ بذاك

 ةمحر شيكف ام ٠٠ ةيساق ىتنا ٠٠ ىنيفنجتاح. ىتنا
 ٠ ىكيلجر تحت ىسفن حبدأ ىنا الا كحيرت ةجاح شيف ام
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 ةيرهزب كسمأو ٠٠ اهحاطأقف همدقب ةريغصلا ةدئاملا طيخو

 ويدارلا ىلا هيدي اتلك دمر ٠٠ تمطحتف طئاحلا ىف اهفذقو درولا

 ىلع اهي ىقلاو ٠ رئاجسلا ةضقنم لمحو . هكرت مث . هعفري نأ مهو
 ٠٠ اهمطحو ضرألا

 ٠٠ هتابلط باجت نأ. ىلا ٠ مطحيو « ىكبي ىذلا لفطلاك هنا

 توص ىف تلاق مث « شمر اهل زتهي ال ةتباث ةسلاج فطاوعو
 : : مساح

 -كبيساح انأ ىد تنبلا بيستاح شتنك ام اذا « ىحثفاي عمسا
 ٠0< لوهذ ىف هانيع تعستاو ٠٠ قهشو ٠٠ خارصلا نع فكو
 ةرملا ٠*٠ هكرتت نأب هتجوز اهيف هددهت ىتلا ىلوالا ةرملا اهنا

 ْ *٠ ىنعملا اذهب اهناسل 'اهيف قلطني ىتلا ىلوألا
 < فادح هقج بهيك ناي هدد ااهنأ .نحاو
 ٠ هدسج نم هحور بحست' نأآب هددهت
 نود همامأ تطخو « دانع ىف عوفرم اهسأرو «٠ فطاوع تماقو

 , اهيلا رظني افقاو لازي ال وهو ٠٠ اهتفرغ ىلا تلخدو هيلا رظنت نأ
 نم قافأ مث ٠٠ لوهذ ىف ناتعستم هانيعو هيتفش نيب هتقهشو
 ْ ٠٠ هلوهذ

 ىئرشا ةرم همذقب + نطرالا ىلع ةعقاولا- ةردقصلا ةدئاملا طبقو
 هسسأر ةمدقمو ٠٠ ناشعترت هاتفشو ٠* نج .هناك ناعملت هانيعو

 *؟ نآلا لعفد اذام ٠٠ هيبجاح نيب ضفتنا قرزأ قرعو اناعمل دادزت

 ىقلي مث , سابع ىربوك ىلا لصي نأ ىلا عراشلا ىف ىرجي له

 ٠٠ ٠ ؟ ركسيو رايلا ىلا دوعي له ٠٠ ؟ لينلا ىف هسفنب
 اهيلا لسوتيو لخدي مأ ٠٠ .؟ اهبرضيو هتجوز ىلا لخدي له

 نونجلاو ةفرغلا ىف رودي ذخاو ؟ ىليل كرتي مل ىل ىتح , هكرتت الأ
 | ٠٠ هردص ىف نافصعي فوخلاو قلقلاو ٠٠ هب دبتسي

 ىلع: انهت ىقلاو + ةثرتس علو + .وئايبلا فرغ. ىلا لخادم
 ٠٠ مفنلا حيتافم قوف هعباصأ دمو وتايبلا مامأ سلجو ٠٠ ضرالا
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 ىف طلتخت ماغنالاو ٠٠ مغنلا حيتافم برضي طقف امنا ٠٠ اًئيش تنام كر مل انررا +4" تقومي اذا ردو ال هذإ +0: فؤعي دخاو
 ٠٠ جيجض اهنأ ىوس اًئيش اهنم زيمي: نأ عيطتسي الو « هينذأ
 اهكرحي هنا +* ةليقث ٠٠ ةليقث ٠٠ ىنايبلا قوف ةليقث هعباصأو
 ٠٠ ءاكيلا الا هذقني نل * * ىكبي نأ ديري ٠٠ ردودكم ٠٠ بعتم وهو ٠٠ نط اهنم لك نزو ناكو: « ديدح نم عباصأ اهنأك ةبوعصي

 ٠ ضرالا ىلع هسفنب ىقلأو ٠* ىنايبلا مامأ نم ماقو
 ٠ ناتضمغم هانيعو ٠٠ هعارذ ىلع دنتسم هسار
 ٠٠ ناتضمغم هانيعو ؛ ضرألا ىلع دقار ىهو ةرتف تضمو

 ٠. عومدلا زني هبلقو ٠٠ هسأر ألمت ةجضلاو ٠ هيطغي تمصلاو
 ٠٠ هفوخو 2 هتريحو « هقلق عومد

 اهنأك ٠٠ هيلا رظنت ٠ بابلا دنع تفقوو , فطاوع تءاجو
 اهيلا عفري نأ نود اهب سحاو ٠٠ ىقشلا لفطلا ٠٠ اهلفط ىلا رظنت
 ٠٠ هيلا رظنت اهي سحأ ٠+ هينيع حتفي نأ نودو + هسأر

 جيجضلاو ٠٠ اهتفرغ ىلا تبهذ اهلعل ٠٠ فطاوع تدعتبيا مث |
 ٠٠ هردص قزمت « فوخلاو ةريحلاو قلقلاو * ٠ هسار المي لازي الا

 ٠. هءاذح هنع علخت هيمدق دنع تسلجو ٠٠ اهعباصأ فارطأ ىلع هنم تبرتقاو ٠*٠ ءاضيب ةءالم اهيدي ىفو ' فطاوع تداعو
 ٠ مئان هناك ٠٠ ناتضمغم هاندع ٠٠ تماص وهو
 ةداسولا تعضوو هلوح تفل مث ٠٠ هبروجو هءاذح ثعلخو

 ٠.٠ اهي هتطغو ريرسلا ةءالم تدرف مث ٠٠ هسار تحتا
 6.6 مئان هناك ٠٠ نينيعلا ضمغم لازي ال ىهو
 اهبذجو . اهمصعمب كسمإاو هدي-دمف ٠٠ ةفقاو موقت نأ تمهو

 ٠٠0 ىتبيبح اي : سمهو ٠٠ ! ؟ ىحاص تنا ش ٠.0 تقهشو ٠٠ هيعارذ نيب اهطقسأو . ةيوق ةبذج هيلآ
 هتريحو هقلق نم هيف ىمتحي هناك اهردص ىف هسأر نفد مث

 ٠٠ هفعض ىلع ةوقلا هنم دمتسي هناك ٠١ هفوخو

 ع



 - اهردص ىلا هسأر تمضو اهدي تدمو ٠٠ فطاوع تملستسأو

 ٠٠ هيئناجب تمانو ٠٠ ةتماص اهعومد ترمهناو
 * ضرألا ىلع +٠ اهبيبحو ٠٠ اهجوز بناجي

 حا

 قيوطلا يف شراب نوقع ةيوولكسالا" نم ضاع نذكحا ناك
 ٠ هيتفش نيب نم لطت ةئداه ةماستباو ٠ ىوارحصلا

 .ذبنم ..رخآو نيح نيب ةيردنكسالا ىلا بهذي نأ دوعت دقو
 نويسنب ىف كانه لزني ناكو ٠٠ اهلهأ ةبحصب ةردهش اهيلا ترفاس
 ةيحصن ءىطاشلا ىلع هلك مويلا ىضقيو ٠ رشب ىديسب ريغص
 ' مهنيباك ىف 2 ءاقدصألا نم ةلشو اهمأؤز اهدلاوو اهيخآو ةريهش

 .نيباكلا ىف ةريهش ىدلاو ىلا ةرم لوأل فرعت دق ناكو ٠٠ صاخلا
 ةلش نم رشخآ دحاو درجم ٠٠ ايعيبط الايقتسا هالبقتساو ٠٠

 هب متهت مألا نأ ظحال اميرو ٠٠ امهتنباو امهنبا ءاقدصأ تنابشلا

 ايلا هيرقت نأ دمعتت اهناو ٠٠. ةلشلا نابش ةيقبب متهت امم رثكأ
 : ٠٠ هريغ نم رثكأ

 همزالو “١٠ بألاو مالا فرع امدنع رمألا لوأ ىف جرحإ دقو

 عم نيباكلا ىف ىاشلا لوانتل امهعم سلج املك ةليوط ةدم هجارحا
 ءادغلا ماعط لواذتل ةصاخ ةوعد ىعد املك وأ ٠٠ ةلشلا دارقأ ةيقب

 "تلا ةيعيبطلا» ةطاتنيلا ماما" تنحي اذه جارحا انكلو: 5+ انوعع
 اهلك ةلئاعلاب طيحي ىذلا ءىربلا حرملا وجلاو ٠ اهب هنالماعي
 هبح نم اًئيش نافرعي ددال امهنأ دقتعي ناكو ٠٠ ةلئاعلا ءاقدصأبو
 ايضيأ اهابأ نأ دبالو ٠٠ فرعت اهمأو . فرعي اهاخأ نا ٠٠ ةريهشل

 ملو 6.66 بحلا' اذه ناشي هكثداحي مل مهتم ادحأ نكلو ٠٠ فرعي

 عدا



 باش اامهتنبال نوكي نأ ىعيبط رمالا ناك ٠٠ هجئاتن نع هلأسي
 اهبح ىف نوكي نلف تبحأ اذا امهتنبا نأ ناقثاو امهنأكو ٠ اهبحي
 « امهتياغرب بحلا اذه اطيحي نأ نادمعتي امهناك لب ٠ نيشي ام
 ناءاشي ام ناررقي اهبيبحو امهتنبا اكرتي مث ٠٠ امهتكرب هاجنميو

 لثمب نكت مل  بالاو مالا فرع ذنم  دمحأ سيساحأ نكلو
 هبحت نأو ٠ ةريهش بحي نأ قحتسي هنأ ىلا امهنئمطي ٠٠ بحلا اذه ىلع امهنئمطي نأ بجي هنأو ٠٠ ةريهش مامأ ال امهمامأ لوئسم ٠٠ امهتنبال هبح نع امهمامأ لوئسم هنأ سحأ دقل ٠١٠ ةطاسبلا هذه
 ىلع انكدطي نأ نكمي ماو با هاته سيل +*جاوزلا»»* جاوؤلا ىه هفده نآب امهعنقي نأو ++ هب ةقثلاب امهعنقي نأو ٠٠ ةريهش
 ٠ جاوزلا اهل انمض اذا الا امهتنبا لبقتسم

 ٠ جاوزلل ةريهش بلطب عرسي نأ ىف لوألا نم رثكأ ركفي ادبو
 ىغ رقتسي نأ لبق جاوزلل اهبلطي .الأ ىلع ارصم لازي ال هنكلو

 اهيلا مدقتي نأ ديري ال هنا ٠٠ هتيصخش لمكتسي نأ لبق ٠٠ لمع
 ٠ رئاح ٠٠ لطاع وهو

 ةريهش ةلئاع دارفقأ نم ادحأ نأ ةيلوئسملاب هساسحأ نم دازو
 عوضوم ثحب ىف هدعاسي نأ ديري ال ٠٠ هتركف ىلع هنيعي نأ ديري ال
 ىف هثداحت ال اتنهسفن ةريهشو ٠٠ هيلا ناحملي الو . جاوزلا
 عوضوملا اذه اوكرتي نأ ىلع اوقفتا دق اعيمج مهنأك ٠: امهجاوز
 ٠.٠0 ماشي ام هيف ررقي ** ةدجو هل

 نأ ةيردنكسالا ىلع اهيف ددرتي ىتلا مايالا لالخ. عاطتسا دقو
 , مهنزراو ةلشلا نابش ادهأ دمحا ناك ٠٠ بالا ةقادص بستكي
 ناب ىفتكي ناكف ٠٠ هوياملا ءادترا ديجي الو ٠٠ ةحابسلا ديجي ال هنال ٠٠ اقالطا رحبلا لؤني الو , اريثك مهوهل ىف مهكراشي ال ناكو
 ٠٠ ثيدحلا اهلدابي ةريهش عم مويلا لوط لامرلا ىلع سلجي

 ىلا هئاقدصأو اهيخأ عم ةردهش لزنت امدنع هدحو سلجي انايحأو
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 نيباكلا لخاد ىلا هوعدي اهوبأ ناك تارتفلا هذه ىفو ٠ رحبلا
 اثيدح :بعللا لالخ نالدابتيو ٠٠ جنرطشلا ىأ ةلواطلا هعم ٌبعليل

 دلاو .نأك ثيداحألا هذه لالخ انايخأ سحي دمحأ ناكو ٠ اًنداه

 ادب مث ٠٠ هقالخأو « هتافرصتو « هتدلقع نحتمي ٠٠ هنحتمي ةريهش

 هترادا ةيفيك نع ٠٠ هلامعأ نع اريثك هثدحي ادب دلاولا نأ سحي

 هتنهم نعو ٠٠ اهققح ىتلا ةيعارزلا تاعورشلانغو .. هتيزفل

 ٠ دحاو تقو ىف اعرازمو ابيبط نوكي نأ ىف لشف فيكو بيبطك

 جالعل هتدايع ىلع ددرتي.نأو ٠٠ احجان اعزازم نوكد نأ راتخاف
 ٠٠ هتقوو همامتها نم ىقب ام لك اهيطعي ةليلق تالاح

 ةايحلا براجت ىف اسرد ىئقلتي هناك اتماص عمتسي دمحأ ناكو

 نأ لواحي ناك هنكلو ٠ ةريهش دلاو كلمي مك فرعي نأ لواحي مل ٠
 نأ دمحأ مهي ام رخآ « بألا ةورث تناك ٠٠ اهب رم ةبرجت مك فرعي

 ءاهليصافت ىف ضيفيو هتورث نع ثدحتي ناك دلاولا نكلو ٠١ هفرعي
 ؟! ٠٠ دمحأ ىدي ندب ةنامأ اهعضد نأ مهد هناك

 ةريهش دلاو لاق . ةلئاعلا اهيف روزي دمحأ ناك ةرم رخآ ىفو

 ١ 7 سجل حفلا ىنأ تررق ىنا فرعت : جنرطش رود هبعالي وهو
 ٠66 ؟ ىمع اي هيأ عنصم : ةشهد ىف دمحأ لاقو

 :جنرطشلا عطق كيرحت ىف رمتسم ىهو ةطاسب ىف .دلاولا لاقو
 مهيب لمعأ فراع شتنكام نيشرق ىدنع انأ ةقيقحلا لصأ

 امو «٠ نادف 5٠١ ىدنع نآل ضرأ ىرتشا نكمم شناكام ٠٠ ؟ هيا

 ىنال مهسأ ىرتشأ نكمم شناكامو ٠٠ هدك نم رتكأ كلتمأ شردقأ

 شينمهيام انأ ٠١ اهيف شتلفتشا ام ةجاح ىف ىسولف طحأ شبحا ام

 ٠ لغتشا ىنا ىنمهي امئا ,« بسكا ىنا
 ٠٠ ىمع اي كريزو : دمحأ لاقو

 ىف رمتسم وهو جنرطشلا ةعقر قوف « ريزولا » دلاولا كرحو
 : هكثيدح

 ةكرشب تلصتا ٠٠ ايروأ ىف تنك امأ تتاف ىللا ةنسلاو
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 ىنأل ٠ ةركفلل سمحتم شتنكام كنييو ىنيب امنا ٠٠ عوضوملا ىف ركفأ ىنا مهتدعوو © اهليكوت دخآ ىنا ىلع اوضرعو « ةيودأ
 ال امنا ٠٠ تاكرشلا ءالكو ةلغش شبحا ام ٠ ةراجتلا شبحا ام
 شيجتام ىد ةكرشلا هيل ىنفنل تلقو >+ ركفأ تدعق رطم تعجر

 ةسقطذم . ىلع اهعزوذ ردقنو 0 انه انل اهلمعت ىجيت 2 ةيودألا

 اودرو 2 ىد ةركفلاب باوج مهل تعيو + 3 اهلك طسوألا قرشلا

 لك مهل تعبو ٠٠ نيناوقو ٠ تايئاصحأو « تانايب اوبلطو . ىلع

 ,ىاجلا رهشلا رفاسااح هللا نذابو ٠٠ عورشملا ىلع اؤقفاو اريخآو
 ٠. دقعلا عقوت ناشلع

 ++ نيتك :لعيش ةوياغ نمي :ذلاولا>لاقو ؛+ ىمع اي ىوق ةميظع' ةركف ىد : دعحأ لاقوأ
 ركتفت شم ٠٠ ةيلودلا ةلاحلاو : هرذحي هناك دمحأ لاقو

 بسح ول دحاولا امنا ٠ ىد فورظلا ىف تركف انأ : دلاولا لاقو !؟٠ شكت ةيبنجألا لاومألا سوؤر ىلخت تقولد فورظلا نأ ىمع اي
 عورشملا' ىف ىشمن انحأ >' لغتشياحام هرمع 2« ةجاح لك باسح

 رظند ىهو درطتساو « جنرطشلا ةعقرب نع هسأر دلاولا عفر مث
 ٠ ؟ هد عورشملا ىف اياعم تلغتشا ول كيأر هيأ : دمحأ هجو ىف

 !؟ انأ : ءىجوف هناك لاقو بألا ىنيع ماما دمحأ انيع تشعتراو
 . دمحأ اي كيف قثاو ةقيقحلا انا ٠٠ هويأ : امستبم دلاولا لاقو

 ٠.٠ ذاتمم باش كنأ ربتعابو

 57 ؟ هد لكشلاب ردبك عورشم ىف اهيب مهاسأ ردقأ

 : عستت هتماستباو دلاولا لاقو
 كدوهجمب مهاست كزياع انا ٠٠ سولفي مهاست كزياع شم انأ
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 ةقيقحلا ٠٠ هيف قثأو ىندعاسيو ىبنج فقي دحاول جاتحم انأو

 ىللا زيجاوعلا *نم نسحأ اولغتشي اوردقي نابشلا: نا دقتعأب ىنئا
 لجار تنإو ٠٠ ةينوناق ةفاقثل جاتحم هد ىز عورشم نأ مث ٠٠ انيز
 !؟ ٠٠ ماحم

 دلاو نأب ساسحا ٠٠ بيرغ ساسحاب دمحأ ردص ألتما ةاجفو
 ٠٠١ هيلع ققشي هنكلو « هيف قثي ال هنا ٠م هدعاسي نأ ديري ةريهش
 ٠٠ ةريهش نم جاوزلا بلط ىف عرسي ىتح هدعاسي نأ دارأ امير ىأ

 هناك احيرص نوكي نأ دمعتيو . هتمارك نع عفادي هنأك لاقو

 ىف ةرئادلا ةكرعملا نع ربعت هتوص ىف ةشعرو . هلشف نم لجخي ال
 ١ : هردص

 تاكرشلا لامعأ ىف عفنأ ىنا شدقتعا ام انأ ىمع اي هللاو
 لسشعا تلواحو 7*4 نوتعفئامو قيما ةكرش: ىف" لعتشا تلواخح انآ
 حجنا ام ةيافل ىسفنب ىقيرط قشأ ىنا لضفأو ٠٠ شتعفنام « ىماحم

 ةقث قحتسأ تنك اذا فرعأ ردقأ هدك دعب نكمدو ٠٠ ةجاح ىف

 !؟ ٠0. ال الاو , كتداعبس
 2« شكأ هتماستبا تعستاو 2 نانح ةرظنب دلاولا اندع :تألتماو

 ٠ رتكأ كيف قثأو ٠٠ دمحأ اي رتكأ كيب بجعأ ىنيلخي هد : لاقو

 ٠ هردص ىف ةمدتحم لازت ال ةكرعملاو . كلملا دمحأ كرحو

 ةكرعملا هذه نم صلختي نأ ميطتسي ال وهو ةرهاقلا ىلا داعو
 نأ نارأ امير ؟ !اذامل ٠ * عي ةيلع. كرمي ةرييبص دلاو نا ٠٠

 كادع اسست 6 نأ ىف اعمط الا ةردهش بحي ال هنأ دقتع دقتعا امير ٠*٠ هريتخي

 دارآ اميرو ٠٠ ؟ اهتورث ىف اعمط ىأ ٠٠ المع دجي نأ ىلع اهدلاو
 عوزتي نأ نازأ اذا المغ حي نأ تجي اهناز ٠ لطاع. هناي ةرعشت نأ
 هثحتسي نأ الا هيلع هتدعاسم ضرعب دصقي مل اميرو ٠٠ ؟ ةريهش
 ْ ؟ ٠0 ةريهشب هتقالع ديدحت ىلع

 ٠ سانلل اهحضوي نأو ٠٠ ةقالعلا هذه ديدحت نم ىهتني نأ بجد

 فاياحلا



 اهلعل ىردي نمو ٠٠ ةحارصب ٠٠ عوضوملا ىف اهثداحيس هنأ
 0 المع دجي نأ لبق ىتح اهجوزتي نأ عيطتسي هنأب هعنقت

 مل وهف ٠٠ جاوزلا عوضوم ةهجاوم .نم بورهلا ةلواحم عطقي
 دكفي , عئاض , .سفنلا دراش ىهو اليل اهيلا بهذ نأ ذنم هيف اهثداحي

 ٠ همأ نم بورهلا ىف
 ٠ ىلاتلا عوبسالا ىف ةيردنكسالا ىلا داعو
 ماما لعرلا ىلع 0 اناكو بورفلا ةغاس ةريهشب درفتاو

 اههجو ىفخت نأ لواحت . رفخلا نولب,ةبضخم سمشلاو ٠٠ نيياكلا
 :هتماستبا ءارو هلاعقنا ىفخي نأ لواحي ىهو دمحأ لاقو . رحبلا ىف

 ٠ ؟ ةدراهنلا رحتنأ زياع ىنا ىلع نياب نأ ٠٠ ةريهش ل
 ٠ هدك ىنيزو : مستبت ىهو ةريهش تلاقو
 هناك سل تسلل اا ام هي د كوم

 لعتفت ىهو تلاقو ؛ هردص نم اهسأر تبرق مث ٠.٠ هصحفي بيبط
 . كيلق ىنعمس : ةداج ةجهل

 ةعيرس ةفيفخ ةمض هيلا اهمضو ٠٠ هردص ىلع اهسأر تنكرو
 ! راحتنا شكدنعام : * ال : ةمستبم تلاقو . اهسأر تعفر مث

 ىهو لاقو . هسأر ىنخأ مث ٠” ةتفاخ ةكحض دمحأ كحضو

 : لمرلا ىف هعباضأب ثيعي
 ىز ملكتا اب ىنا ىل ىتلق « زاوجلا ىف كتملك ةبون ىلصأ انآ

 :٠ رحتنا زياع .شم ىنأ ةدراهنلا دكأتأ تيبح ٠ رحتنأ نياع نوكا ام
 : نادروتت اهاتنجو تاأدب دقو ٠ ةريهش تلاقو

 هي ؟ ناوجلا :ىف ملكتت ىوان تنا

 برشي. قهو لاقو ٠ هدي ىف اهدي طقتلاو , هسأر دمحأ عفرو
 - : اهينيع نم هينيعب

 نيتكاس لضفن نكمم شم ٠٠ زاوجلا ىف ملكتن مزال انحا

 عجرأ نيدعبو , كملكأ ىنا ممصأ موي لك انأو *٠ لوط ىلع هدك
 هيف شاقب ام ٠٠ صالخ امنا» ٠ نيدعب هد عوضوملا ىلخ لوقأو
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 قعزا اح ىكا اياب ًالاز امام تفوشا املك .ىل ايبفم نأ + :ةيدعي
 ؟! ٠٠ زوجتأ زياع : لوقاو

 : رفخ ىف ةمستبم ةريهش تلاقو
 +6 نانو اماه نطاق ةانقلم زوهتت  دداع كنان
 : سامح ىف لاق

 اباي امنا ٠ ٠. ىنيمهفت نكمم ىتنا امنا ٠٠ ىدصق شم ٠٠ اال

 *كيز ىنومهفي شوردقيام لقألا ىلع ٠٠ ىنومهفي نكمم شم امامو

 : اهينيعب هللدت ىهو ةريهش تلاقو
 ٠٠ ىنم رتكأ كنيمهاف امامو ابام
 : ةسامح ىف ادرطتسم دمحأآ لاقو

 ٠٠ رارق دخان مزالو ٠٠ عوضوملا ىف ملكتن مزال اننا مهملا
 ٠ رقتساو لغش ىقالأ ام دعب الا زاوجلا ىف ملكتأ زياع شتنكام انأ
 2, حجان ناسنا ىتزوجتا ىقبت ناشلع ٠٠ ةجاح ىف حجنا ام ةياغل

 ش +. و.« هوك اومهفي ماهو ايان مزالو »© لطاع نكن
 انها 7+ 'اهامو انان ةزيش. يحك شالب : ةلاق ةزيهش هكعطاقو

 ٠٠ امام الو اباب ال ** نوجتناح ىللا
 ؟ ايا كيلر تا 2: :تيظ ثرحا هاك دمحا لاقو
 ٠٠ ؟ هيا ىف : ةءارب ىف تلاقو
 ٠ ؟ انزاوج ىف : دمحأ لاقو

 زوجتن ىتما شينمهيام انأ "٠ كل تلق ام ىز : ةريهش تلاقو

 ٠٠ ةقثاو اناو ٠٠ زوجتناح اننا نم قثأ ىنا مهملا امنا ٠

 ىف لوقي داع مث ٠٠ نيتملك ىف تلح دق هتلكشم ناك تكسو
 ام ةياغل ىنتسن نيدعبو ٠٠ بطختن نكمم اننا ىركتفت شم : ددرت

 ش + ةريمك ةماستبا اهيتنيش .ىلطو ةقيطاقو 6

 ؟ ٠٠ تقولد هيأ انحا لاما

 16 سانلا ناشلع ىدصق : لاق

 ني نديوطخم انيربتعم انومهي ىللا سانلا : تلاق
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 تلاقو هدي ىلع ةريهش تطغضو ٠٠ اجرحم تكسي دمخأ داعو
 , نوجتن ناشلع ضعي شبحنبام انحا ,.دمحأ اي عمسأ : ءوده ىف
 ىقبي ٠ , ضعب بحنب ماد امو ٠٠ ضعب بحنب ناشلع زوجتناح انحا
 ىنبطخت نياع تناو ٠٠ زوجتناح ىرورض ىقبيو ٠ * ةلكشم شيف اه
 نيفراع ايابو امام ٠* نمطأ ** ن نيقياضتم ابايو اماه نأ ركاف كنأل
 هركب الاو ةدراهنلا ٠٠ نوجتناح اننا نيقراعو ** ضعب بحتب اننا

 ىنم رتكأ كبحيب ٠٠ صلاخ كيب بجعم هد ٠١ اباي ىقنيا تلمع تنا ٠ عا ب مهم شم
 هردص ىلع هقلعي 2 وهزلاب دمحأ سحأو

 ٠ كنم رثكأ شم امنا « هبحاب نامك انأو : اكحاض لاقو

 2 را الح شع .٠ قت رثكلا هتيبج نول + ةريهتكا تلاكو
 ! نيغا اح ٠ ” ىنم رتكأ هيتبح ىل ىتناو : دمحأ لاقو
 ىلا رظنو لدتعا مك ٠٠ اهدخ ىلع .ةعيرس ةلبق اهلبقو ىنحناو

 ٠٠ للا دمحي هنآك دهتتو ٠*٠ رحيلا ءامب اهسفن لسغت ىهو سمشلا

 : ىرخأ ةرم جاوزلا عوضوم ركذت هناك لاقو ةاجف اهيلا تفتلا مث
 لضفن اننا اولمحتسي امامو اياب نكمم شم نا فياش انأ سب

 !؟ +٠ هدك

 : مزح ىف ةريهش تلاقو

 ةلغشلا ىقالت كنا الا تقولد كمادق ةلكشم. شيفام ٠٠ دمحأ
 ا ا ىتلكشمو كتلكشم ىد ٠٠ كبجعت ىللا
 شم انأو ٠٠ اهلك ملاعلا لكاشمو + ىتلكشمو كتاكشم لحتت اج
 الاو انبطختا ول اننأ دكاتو ٠٠ كلغش ىف الا ىتقولد ركفت كازياع
 ىَر لضفتاح ةلكشملا نال ٠٠ ديعس نوكتاح شم « هدك لبق انزوجتا
 تنأ كنال امنا « لغتشت كازياع ناشلع هدك شلوقبام انأو ٠٠ ىهام
 ام ريغ نم ٠ ديعس كيلخأ ردا اح نكمم شمو ٠٠ لغتشت زياع
 ٠ كبعات ىللا هدو ٠٠ كتلكشم ىد ٠٠ دمحأ اي ىنقدص ٠٠ :تمشت
 ٠ بيرق لغتشت اح كنا ةقثاو انأو

 عقم



 ااا ا ا
 ٠ نهارت : ةمستيم تلاق

 ا ا ا و ٠ ؟ هيا ىلع نهارأ : لاق
 ٠ ؟ هيا لغتشا

 ٠ فرعت اح : تلاق

 ٠ ؟ هدك كنمطم ىللا هيأو : لاق
 ٠ ىنبحتيب كنا ةفراع ىناو * ٠ كيحاب ىنا : تلاق

 لك لبقي هناك اهينبع ىف رظنيو « اهيدي اتلكب كسمي ىهو لاق
 ٠١٠ ىنينهارت : اههجو ىف رتميتنس

 ٠٠ ؟ هيأ ىلع : تلاس

 تاتا لاق
 ٠ صلخيام فيصلا لبق زوجتناح انناو ٠0 لغتشا اح ىنا ىلع

 ه٠ ةفراع انا ام : هتماستبا طقتلت ىهو تلاذ

 : سامح ىف لاقو « هبناجب فقثل اهدي نم اهبذجو ٠ افقاو زفقو
 ؟ ٠0 ريق وبأ علطنو ةيبرعلا دخان ىجيت

 ٠ ةكحاض تلاق

 يللا ىوشتاباع »مما نلعب انعم مرقم القرش < اك
 ٠ ! كبجي ام ةياغل جنرطش هبعالت مرحت نانشلع ٠٠ كمزاع

 ءاسسم ةسسداسلا ةعاسلا ىف ةرهاقلا ىلا دمحأ لصوو

 ٠*٠ هبلق ىف ةريبك ةحرفو 2 هيتفش نم لطت ةئداهلا هتماستباو

 نود ةثلاثلا ةعاسلا ىف ةيردنكسالا كرت دقل ٠٠ عوجلاب سحاأو

 ش ٠٠ هءادغ لوانتي نأ
 لحم ادصاق : اشاب ناميلس عراسش ةيحان هترايس داقو

 نم لخدو ٠* شتيودنابسلا عطق .ضعب هيف لوانتيل رويسلسكالا

 ىف لخدي كانه نمو« داؤف عراش ىلا لصي ىتح ٠ نويلبماش .عراش
 ٠٠ هلوا نم اشاب ناميلس عراش عراش



 ! ٠0 ىليل هتخأ ٠٠١ ىليل ىأر دقل ٠٠ هرهظ ىف ةصاصرب' بيصأ هنأك « فنعب هدي ىف ةدايقلا ةلجع تزتها ةأجفو
 ٠٠ هايري مل امهنأ دكأتم هنا ٠٠ ىحتف الو / هرت مل ىهو ٠٠ ىحتف اهعمو نويلبماش عراش ىف ةرامع نم ةجراخ اهآر
 تقلطناف ٠٠ نيزئبلا طغاض ىلع همدقب طغض ةيداراال ةكرحبو

 نم.برهي ٠*٠ اهب برهي نأ لواحي هناكو ٠٠ تنج اهنأك ةرايسلا
 هعامأ ىري داكي ال ٠٠ ناتمئاغ هانيغو ٠*٠ هدراطي عشب دوسأ حبش
 ههجو حفلتو هردص نم قلطنت رانو ”' هسأر ىف جضي داح زيزأو
 وهو ٠٠ اهدصقي ال ةيئاقلت تاكرح هيدي نيب كرحتن ةدايقلا ةلجعو
 ىلع رطيسي نأ عيطتسي ال... ٠ مومحم هنا ٠٠ ركفي نأ عيطتسي ال
 نأ نكمي ام الو , هلغفي ام ىردي ال ٠٠ هباصعأ ىلع الو « هريكفت

 هسفنب سحأو ٠8 اقينع اماطترا مطترت ةرايسلاب.سحأ ةأجفو
 ٠ هعولض مطخحت داكتو « هردص ىف زرغنتف « ةدايقلا ةلجع قوف عفدني
 : : ٠ هبتنا مث ٠٠ ىآ : خرصو © ةفينع ةمدص « ىمامألا ةرايسلا جاجزب مدطصو هسأرو

 رظنو ٠٠ هدراطت ىتلا حابشالا تحازناو ٠٠ ىمحلا نم قافأ
 [رنحا عرب ال هنا < دكا بصي مل ٠3 + ضجر ملا اذكنأ نأ نم دكاتيل رظنلا ققدو ٠٠ دي ةبرع ىف هترايسب مدطصا دقل ٠١ هلوح
 نم ليسي ىذلا مدلا الا ٠٠ ليسي امد ىري الو ٠ :٠ ضرآلا ىلع ىقلم
 ٠.٠ ىمامالا ةرايسلا جاجزي مطترا نأ دعب هتهبج ىف ريغص حرج

 ةرايسلا ةذفان نم هيلع لطي لجرو ٠١ همد حسمي هليدنم جرخأو
 : ههجو ىف خرصيو

 ٠ كمادق صبت ام ٠٠ حتفت ام ٠٠ ىدنفأ اي هيأ ىرج ش

 : حيصيو هدي'ةضبقب حوشي رخآ لجرو
 متنا ٠٠ تهتنا مكمايا ٠٠ ضالخ ام ؟ هيا مكسفن نيركاف متنا

 ؟ ! ٠. مياهيب ٠٠ ؟ هيا لود عراشلا ىف ىللا سانلا نيركاق
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 ٠٠6 فسآ انأ : ضدفخ توص ىف دمحأ متمتو

 : ةرايسلل ىرخألا ةيحانلا نم هيلع لطي لجرو
 سودت اه .ليق ةقاوسلا ملعتت ىقبت ام ؟ ناتسأ اي ىد ةقاوس ىد

 ! ٠٠ سانلا

 ؟ طبلا املا مقلق وفعلا ةاغو
 لجارلا تومتاح تنك ٠٠ ؟ هيا كفسأب لمعناحو : حيصي لجرو

 ٠٠ مكنم دلبلا حيريو مكدخاي هللا ٠٠
 : خرصي ىهو ةرايسلا ىلع مجهي ةبرعلا بحاصو
 ٠4 كتيب برشيا هلا 4 يقين تبوح -
 ةرايسلا لوح نورئاكتي سانلاو ٠٠ ةعرسب نارودت دمحأ انيعو

 حرجلا قوف هليدنمو ٠٠ هسار ىف ةطلتخم راكفالاو اهيف شلاج وهو
 هردص ىلع فحزي فوخلاو ٠٠ نيبك جيجضو ٠٠١ هتهبح قشي ىذلا

 فيك ىردي الو ٠٠ سانلا ءالؤه لك هيلع ىدتعي نأ نم فوخلا ٠٠
 ٠٠ سانلا ءالؤه لك بضغ هجاوي فيك الو ٠-٠ فوخلا اذه هجاوي
 ايعدم . ايدحتم ارئاث مههجاوي مأ ٠٠ ؟ افسآ ارذتعم مههجاوي له

 ٠٠ ؟ هقيرط تضرتعا ىتلا ىه ديلا ةبرع نأ

 ٠ هيديم حوشيو *٠ لولويو ٠٠ خرصي ةدرعلا بحاصو
 ها وعسل ١ رشدكا 06 5 يد كسقلا نيف نوعمتمم ساكو
 لخاد هساأر لخدأو « ىجنرفالا ىزلا ىدتري لجر برتقاو

 ٠.٠ صلخاو نيشرق هليدا : دمحأ نذأ ىف سمهو 2 ةرايسلا

 + نيد انآ ديلا ةسارتنلكتا ئذلا "لجولل ننحأ لاقو
 :ةرفلا بتات وف: عاستو ةرايسلا نم ةسار لسرلا يدحسو
 هيه ةميلس ةيبرعلا" اه © كل لمح نللاهيا:لجار اذ ندع
 : ةيرعلا بحاص خرصو
 ىلع هلك عقو راضخلا ؟ ةرضح اي ىازا ةميلس ٠ ةميلس ب

 ٠٠ ترسكنا ةيبرعلا ةلجعو ؟ اهلك تصعفتا ةطوقلا ٠٠ ضرالا

 هما



 يهوى ٠٠ هيلع ىدتعي نأ لواحي ةرايسلا لخاد دمحأ ىلع مجهو
 ؟ ! ٠١ برختا ىتيب انأ هذ : خرصي

 لوك هو + يوطتملا لجرلا ةددجو
 ٠١. 69 لاكشالا لحنو ٠٠ شرق نيسمخ دخات

 اهيلع ةيبرعلا ىد ٠٠ ؟ شرق نيسمخ : ةبرعلا بحاص حاصو
 ! ؟ ٠٠ هينج نينتاب راضخ

 , سيلوبلل حورت ام نسحأ. شم ٠٠ لقعا لجار اي : لجرلا لاقو
 ٠ !؟ ةجاحي شعلطت امو

 امهب هدي دمو ٠٠ نيهينج جرخأو « هبيج ىف هدي دمحأ دمو
 ا لا دب يش ا د رع ل لجرلل

 ٠ سيلوبلا كيدوأ مزال ٠٠ نكمم شم : لجرلا خرصو
 ل نييينجلا ا

 ٠٠ ةبلغ شالب ٠٠ دخ : الئاق

 بحاص رهظ ىلع طبخو . ةيلاع ةكحض نيفقاولا دحأ كحبضو
 ه1 رهاب كيلع لئاح.# الاف ةبرغلا

 هجو ىف دحاو حاصو ٠٠ ةيرعلا لوح نم تاكحض تعفتراو
 ٠٠ ؟ كلابدخ ىقبا ٠٠ ناتسأ اي ةفالسلا عم : دمحأ

 ٠٠ فيصرلا ىلع ىثما ىقبا : اهقهقم رخآ حاصو
 ٠٠ ناتسا اي ىقب تنا علطا : عوطتملا لجرلا سمهو
 2 دحأ ىلا رظني نأ نود لاقو ٠٠ ةرايسلا كرحم دمحأآ رادأو

 ٠٠ مكيلع .مالسلا : هيتفش نيب ءاهلب ةماستبإو
 ىليل هتخا ةروص هلايخ ىف تعفتراو ٠٠ ءطب ىف ةرايسلا داقو

 ير يع راجل اخ وقح

 ٠ هبلق قنخت ةيدساق ديب سحآو

 ٠0 اهقزمتو هتمارك طرشت .ةداح ساوماب سحأ
 نم لجخلا ٠٠ هبايث للبتو هقرغت لجخلا نم ةجومب سحاو

 ٠٠ هسفقن نم لجخلاو ٠٠ هتخأ

 تكد



 * امهلتقي ٠ ٠ امهبرضيو امهتجافي نا بجي ناك له *٠؟ لعفي اذام
 :فقوملا نم بره ٠١ بره ٠٠ عطتسي مل ٠٠ :امهئجافي مل هنكلو

 ؟ لعفي اذامو ٠٠ عشبلا
 اهبرضيو ٠٠ دوعت نأ ىلا هتخأ رظتنيو تيبلا ىلا نآلا بهذي له

 اهنجسي له ٠ ٠. ىحتفب اهتقالع ىلع تلظو ٠٠ اهبرض نأ قبس دقل ٠٠

 مغر اهجوزي له ٠٠ تبرهو ٠٠ اهنجس نأ قبس دقل ٠٠ تيبلا ىف

 اذام ٠٠. ىحتفب اهتقالع جاوزلا اهسسني ملف ٠ اهجوز دقل ٠٠ اهفنأ
 9:4 .لعفا | ** بو ايد لمقي

 ٠٠ دومحم عم ةليبن ىرخألا هتخأ ىأر نأ قبس هنأ ركذتو

 نم نيجراخ اسيلو ٠ لينلا ىلع ناردسي اناك دومحمو ةليبن نكلو

 هنا ٠*٠ ىحتفك اجوزتم الجر سيلو ٠٠ باش دومحمو ٠٠١ ةرامع

 فقوم ىف امهري مل ٠٠ دومحمو ةليبن ىأر امك «٠ ىحتفو ىليل ري مل

 ةرامع نم ةجراخ هتخأ ىأر ٠٠ ةئيطخ فقوم ىف امهآر دقل“ ٠ بح

 ٠*٠ لجر شارف ىلع ةيراع اهآر هناك ٠٠ لجر عم

 ٠١ عيطتسي ال ٠٠ اًئيش لعفي نأ عيطتسي ال كلذ مغرو

 دنع فقوتي ملو , اشاب' ناميلس عراش ىف هترايسب لخدو

 ٠٠0 هقيرط ىف رمتساو ٠٠ عئاج هنأ ىسن ٠٠ رويسلسكالا لحم
 ٠*٠ هسفن شقاني رمتساو

 ٠٠ هباذع رتجي نأ وه , نآلا هلعفي نأ عيطتسي ام لك ناك امبر

 ٠١ هب شيعيو 2 رانلا ىف ىمحملا خيسلا اذه هردص ىف لمحي نأ

 ىف اهكرتي نأ ٠١ اهبح ىف اهعافدنا ةيلوئسم ىليل هتخآ لمحي نأو
 ةريخآلا ةظحللا ىف اهسفن ذقنت وأ , مطحتت نأ ىلا اهعافدنا

 5٠ ةأرما اهنا ٠* ةريبك ةاتف اهنا « نآلا ةردغص دعت مل ,ىليلو

 ىدحتلاو ٠+ هيأر اهيلع ضرفي نأ لواح اذا هادحتت نأ عيطتستو

 اهيلع ضرفي نأ لواحي نل هنا ٠٠ ال ٠٠ رثكاروهتلا ىلا اهعفدي دق

 ةيلوئسم لمحت اهكرتيس ٠٠ هيدحتل ةصرف اهيطعي نلو ٠٠ هيأر
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 ٠. هيلا ةجاح ىف تناك اذا الا لخدتي نللو ٠*٠ اهديب اهتصق ةياهن
 ٠٠ اضابقنا هبلق دادزاو ٠ ' ملألا نم ههجو صلقتو . لخدتي نأ هنم تبلطو هتءاج اذا الا هيلا ةجاح ىف نوكت نل ىهو

 ٠ نابشلاب طلتختو ٠٠ ىدانلا ىلا بهذت ةريهش نا ٠٠ هتلئاعو هتاوخأب اهنراقيو « اهتلئاعو ةريهش ىف ركفي هسفن دجو مث
 ٠٠ نصقري ال ٠٠ ىدانلا ىلا نيهذي ال تانبلا هتاوخأو * ' مهتياعر ىف اهبح نوعضيو « بحلا قح اهنوحنمي ' ' اهلهأو ٠٠ صقرتو
 ٠٠ تانبلا هتاوخأ نم ةئيطخلا نم انصحت رثكاو « ارارقتسا رثكأ ةريهشف كلذ مغرو “٠ بحللا ىف نهقح نلعي نأ نعطتسي الو

 ا ءىطاخ بح ىلا داقنت تناك له ؛ ةريهش عمتجمك حيرص حوتفم عمتجم ٠٠ رخآ عمتجم ىف تأشن دق ىليل نأ ول ىرت

 امم رثكأ اهبحي ناك ىذلا اهابأ ٠٠ ةريغص ىهو اهابأ تدقف دقف ٠ ةروذعم هتخأ نا '٠ ةريهش نم لقأ نوكت ال ئتح « اهتافرصت نعو ىليل هتخأ نع عفادي  هسفن نيبو هنيب ادب هناك سحأ مث ٠٠ ةريهش ةلئاع نمو ةريهش نم راغي هناك هسفنب سحأآو
 اهكرت مث ٠٠ تيبلا ىلع ةكلم اهنم لعج نأ دح ىلا ٠٠ بجي امم رثكأ اهللدي ٠٠ اهللدي ناكو ٠ ةلئاعلا دارفأ نم رخآ درف ىأ بحي

 ..: آلا اذه لثم ىلا ةجاح ىف ىهو تربكو ٠٠ اهشرع تدقف ٠ ةكلم اهنم عنصيو اهللدي نم دجت مل ٠٠ هريغ دجت ملو ٠٠ بهذ ٠٠
 نع هتلأس اذا , ةريهش ماما عافدلا اذه لوقي نأ عيطتسي هنا ٠٠0 صقن نم هب سحت ام ضوعتل عافدنالا اذه لك عفدنت اهتلعج ىتلا ىهو ٠٠ ىحتف ىلا اهتعفد ىتلا ىه ةجاحلا هذه تناك امبرو
 8 ٠٠ اعنتقم سيل هنا ٠٠ نكلو ٠٠ ىليل ةصق

  هتمارك نع اعافد  هناو . هنولاسي سانلا روصتي طقف هنا
 0 عنتقي نأ عيطتسي نلو ٠ اهب اعنتقم سيل ةيضق نع عفادي *”' هتخا نع عفاديل فقي

 .. همعنقي نأ نكمي ام تارربملاو بابسألا نييالم ىف سيل
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 ىف نكلو ٠٠ هلقع ىف سيل هباذعو ٠٠ لقعلا هزكرم عانتقالاف
 ْ ٠.٠ حالا ةفطاع ٠٠ هتفطاه

 ناتبولقم هاتفش ٠٠ ملألا هوسكي ههجوو ٠٠ تيبلا ىلا لصوو
 2 ىجراخلا ىهبلا ىف ةليبت هتخأ هتلباقو ٠٠ ناتطخاس هانيعو

 ! ٠.٠١ ةمالسلا ىلع هش دمحلا ٠* هيبآ : ةللهم تحاصو

 ىلا هقيرط ىف رمتسساو ةضيفخ ةمتمت متمتو 2 هسأر زهو
 : هءارو ىرجت ىهو «2 ةليبن تلاقو ٠٠ هتفرخ“

 2 لفتشاح اذا + هيبك اي: تفرع امان
 ثبل ام , فطاخ قيرب هينيعب رمو . ةعيرس ةتفل اهيلا تفتلاو

 هعم لخدت .ىهو ةليبن :تدرطتساو ٠٠ اهيلع دري ملو ٠٠ افطنا نا

 : هترجح ىف
 ىبترمو ةكرشلا ىف هدنع ةردتركس ىنلغش بنيز ىتبحاص وبأ

 كيار دخآ امل الا قفاوأ شتضرام امنا ٠٠ رهشلا ىف هينح ىشاتسمخ
 ٠.٠ لوألا

 :نلانب هنعمل هناك لاقو ةرخامس ةرظت كنيبملا : اهدنا علتكو
 ىلغتشا ٠٠

 : ةحرف زفقت ىهو ةليبن تلاق
 ةيضار شم ٠٠ امام عنقت هاب كيلع سب ٠٠ هيبآ اي ىسرم

 ٠ ةعماجلا صلخ ام ةياغل لضفأ ىنازياعو

 ٠*٠ كمهي الو : اهيلا رظند ال وهو لاق '
 سيل دمنح1: ناك مالكلا نع فكت ل :اهناك“ ةليبن تدرطتساو

 : اهئاقدصأ زعأ ٠٠ اهقيدص هنكلو , بسحف اهاخأ

 ىنا ممصم ناك ٠٠ لغتشا ىنزياع شناكام نامك دومحمو

 لمعناح فوشن نيدعبو لغش ىقالي ام ةياغل ةعماجلا ىف لضفأ
 ةعاتالا ناحتما ولجأ: مهتا هيبآ أي روصت < « هعنقأ ترق امنا + هيأ

 ٠2٠٠ و٠ ننجتي اح دومحم هد ٠*٠
 ملالا طوطخ تحلو ٠٠ اهيلا عمتسي ال اهاخأ نأ ةليبت تظحالو

٠ 
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 « اهثيدح تعطقو ١ هنيبج قوف ريغصلا حرجلاو ههجو قشت ىتلا
 ؟ ٠١ هيبآ اي.كلام : نانح ىف تلاقو ٠ عزج ىف هيلا ترظنو

 ٠ شيملام :. اهيلا رظني نأ نود لاقو
 ٠ ؟ ةجاح لصح : هنم برتقت ىهو تلاق
 + ةحاس اصح اما + 5 + قطا نق لاك
 ْ ٠٠ !! روعتم تنا هد : تلاق

 ٠٠ ةيبرعلا باب ئف تطبختا  ىلصا : لاق
 ؟ ٠٠ دوي ةغيص كل بيجأ : تلاق
 6 اعاد ال : لاق
 ٠ ىو سئ : تلاق

 : ةدح ىف اهعطاقو

 5 :تقولد قتيبينست كلشف نم-** ةليبت -

 ىطخ ىف تراسو 2* اهرهظ ترادآو . اههجو حمالم تراهناو
 ٠٠ ةليبن : دمحأ اهب حاص « بابلا ىلا لصت نأ لبقو  ةئيطب

 ش "2 هيلا ثتفتلاو
 لاقو « ةنيكسم ةريغص ةماستيا اهل مستباو

 . ٠* هركب نم ىلغتشا ىدتبا ٠٠ ةفيظولا ىلع كوريم
 تركذت اهنأك + ةدحاو ةرم اهقورش تفخ مث « ةليبن هجو قرشاو

 2 :٠ تلاقو « هلهجت اًئيش ىناعي اهاخأ نأ
 ٠٠ تجرخو ٠٠ ىل كيلخي انبر ٠٠ هيبآ اي ىسرم

 ٠٠ هيدي نيب كهنملا هسار عضوو ٠٠ دعقملا ىلع دمحأ راهناو
 ٠٠ ءاكيلاب مهي هناك ههجو صلقت دادزاو



 "ع

 ئف دمحأو.٠٠ ةيردنكسالا ىف بطخي رصانلا دبع لامج ناك
 زهت ةريرعشقب سحيو ٠٠ هيلا عمتسي ىيدارلا بناجي سلاجل هتيب

 ىف ىرّسيو ةدلج ماسم نم ذفقني لامج توص نأك سحي ٠٠ هدسج
 مهد نأ هب حيصتو ء هضهنتست طايس تابرض هنأك هب سجي ٠* همد

 ٠ هبجاو ىدؤيو
 ٠ ةيدؤي نأ بجي ىذلا بجاولا وه ام فرعي ال هنأ هئاقش رسو

 فهانتيعو ٠٠ افقاو بهو « هتسلج ىف دمحأ ضفتنا ةأجفو
 تلعتشا ناثلا ناك نقتحم ههجوو ٠٠ ةقحالتم هسافنأو «٠ ناتروهبم

 ٠٠ لانقلا ميمأت لامج نلعأ-دقل ٠٠ ةاجف هيف
 ٠٠ اهانممأ نيذلا نحن ٠٠ لانقلا انممأ

 ٠١ هناسلب لامج قطني ىذلا ٠٠ هلك بعشلا نحن
 هعفرت داكت ةينطولا هتفطاعو © نونجملا< هتفرغ ىف دمحأ رادو

 ٠ هسأر ىلا دعاصتيو « هردص المي غاط سامحو ٠٠ ضرألا نم

 ثادحالا هذه لك ىف هب موقي ارود هل نأ دب ال ٠٠ اًئيش لعفي نأ دب ال

 وهو + بعشلا ثادحأ ثادحالا نا ٠:٠ هلوح رودت ىتلا ةريطخلا

 ,هنا ٠٠ مهاسي نأ ٠٠ كرتشي نأ بجيو ٠٠. بعشلا نم دحاو

 ' اذام نكلو ٠٠٠ ثادحالا هذه شاع اذا الا شيعي نأ عيطتسي ال

 ٠ هرود وه ام ٠٠ ؟ لعقي

 ىف 'ىنميلا هدي ةضبق برضي ىهو . ةفرغلا ىف رودي رمتساو
 هلكاشمب هساسحا ىشالت تاظحللا هذه ىفو ٠٠ ىرسيلا هدي ةحار

 لكاشم هتايح ىف تسيل ٠٠ ةصاخ ةلكشم هل دعت مل ٠٠ ةصاخلا
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 ٠٠0 ىرخالا لكاشملا لك علتبت ةلكشم ٠٠ ربكأو مها ةلكشم هتايح ىف ٠٠ لمع نع ثحبلا ةلكشم الو « ةيلئاع
 ٠٠ زيطخلا ثدحلا ىف ةمهاسملا ةلكشم
 ؟ ٠. لعفي اذام ٠٠ ىنطولا هساسحا ىوتسم ىلا عقتريل + هب موقي ءىش نع ثحبلا ةلكشم
 , ةهرب اهيف اقلجبم لاقو. ٠ نوفيلتلا ةلآ ىلع هانيع تطقسو

 لامج توص عمنسيف ةعامسلا عفريو اهنينر عمسي نأ رظتني هناك
 حاولا (هه.دل ددحيو + هيحاو“ ادا ىلا هوتي ناب ةرماي نهانلا دبع

 ٠ ةفرغلا ىف رودي داعو .٠ ٠. نوفيلتلا ةلآ قوف نم هينيع .دشو
 ناك ٠٠ هردص نم ثعبني هناك ويدارلا نم ثعبني ىذلا فاتهلاو
 ميمأتل نوفتهي ٠٠ لامجل نوفتهي مهلك سانلا نم نييالم هردص ىف
 ٠٠ تيبلا ىف ءاقيلا قيطي دعي مل مث ٠٠ لانقلا

 نييالملا نيب هسفن دجي نأ ديري ٠٠ سانلا ىلا مضني نأ ديري هنأ
 ٠. ٠ عرخو ٠٠ ريبكلا ثدحلا قيرط ىف مهعم ريسيل ”

 مث ٠٠ اهم هجتي نيأ ىردي ال وهو 2 ةريغصلا هترايس داقو
 ىف رظنيو ٠٠ هيمدق ىلع ريسي ذخأو « لينلا رصق عراش ىف اهكرت
 هيلا ليخو ٠٠ بهذي نيأ ىلا مهنم الك لأسي هناك « سانلا هوجو
 نكو ٠٠ مهاري نأ دوعت امم ةماق لوطأ . قيرطلا ىف سانلا ىري هنأ
 ٠ ةبالص رثكا مههوجو نأو ٠٠ اناعمل دشأ مهنويع

 ٠٠ ىئرلا هلدابيل ٠٠ هيلا ثدحتيل قيدصب ىقتلي نأ ىنمتو .
 سانلاو هنا *٠ هسامح نع سقنيل ٠٠ نالعفي اميف هشقانيل
 ىوق لامج نا ٠٠ مايالا هذه ىف هدحو لامج اكرتي نأ ناعيطتسي ال
 ىف هسفن عضيلا بعشلا عمجتي نأ بجيو ++ بفشلا# ىوق + هب
 ش ٠٠ بعشلا ءادعأ اهب برضيل , لامج ةضبق

 لخدو ٠١ هتيب ىلا داعو ٠٠ هيلا ثدحتي اقيدص دجي مل هنكلو
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 هسامحو لاقو , همأ ةفرغ ىف تاعمتجم نهو تانبلا هتاوخأ ىلا

 9 لابح ةبطخ مكس - ةقماستيا :لالخ نم فوغ وت

 ٠٠ هويأ : دحاو توص ىف ةليبنو ىفيف تباجأو
 ٠٠ لانقلا انممأ انحا : لاق

 | : ةليبن تلاقو
 ناك هلك ىمسج انأ ٠٠ ىوق ءىرج انعاتب سيرلا 'ةقيقحلا

 ٠ هعمساب انأآو رعشقيب
 : ةعزج تارظن اهدالوأ ىلا رظنت ىهو مألا تلاقو

 ؟ ٠٠ دمحأ اي هدك دعي هيا لمحياح ركتفُت امنا

 ٠٠ ةجاح الو : هيتفش نيب: هتماستباو دمحأ لاقو

 هاري ال فيمي فحا> للف ةسلاج هو للك كئاقو
 ٠٠ اوتكسياح شم زيلجنالا نا ىلايهتم امنا

 مهاست نأ نم رغصأو فعضأ اهنأاك ٠٠ دمحأ اهيلا تفتلي ملو

 امآر ذنم ٠٠ اهيلا تفتلي الا وهو مايا ذنمو ٠١ ثيدحلا اذه ىف
 :. همأ:ىلا :مالكلا اهجوم لوقي داعو ** ىحتف عم ةرامعلا .نم ةجراخ

 ةروصتم شم ىتنا ٠٠ لهاتست ةلأسملا ٠*٠ لصح امهمو
 ةيروطاربمالا انقنخ ىنعي ٠٠ هيا ىنعي لانثقلا ميمأت امام اي

 ١.. ةيناطيربلا
 ٠٠ انوقنخياح ىللا مه نا ىلايهتم : ىفيف تلاقو
 ٠٠ برح شلصحتام مهملا سب : مألا تلاقو

 : سامح ىف دمحأ لاقو

 زيلجنالا نا قدصي ناك دح ٠٠ انبراح ول هيا اهيفو

 دح ١*٠ درطتياح كلملا نا قدصي ناك دح ٠٠ .رصم نم اوجرخياح

 ام هيل ىقبي ٠٠ ققحتا هد لكو ٠٠ موقتاح ةروثلا نا قدصي. ناك
 ؛؟ ٠١ رصتننو زيلجنالا شبراحنام هيلو ٠٠ لانقلا ميمات شققحتي

 : همأآ نئمطي هناك لاق مث ةهرب تكسو



 نم لصحيب ناك ىللا ٠٠ انويراحي شوردقيام زيلجنالا امنا
 ٠٠ تقولد لصحي نكمم شم « ةنس نيعبس

 ثادحالا ةريغصلا هتلئاعل حرشي ىهو هتيفهأب دمحأ سحأو
 ىللا داع نأ دعي هنكلو ٠٠ لانقلا ميمأت ىلع بترتت نأ نكمي ىتل
 روصتي نأ لواحي اهئات داعو « ةيمهالاب روعشلا هلياز هتفرغ
 ٠.٠0 ةيلودلا ةسايسلا ىف هئارآ لكو ٠ ةيسايسلا هتاسارد لك عجاري ىهو 2. هشارف ىف دقرو ٠٠ اهيف هرود ددحيو « ةلبقملا ثادحألا
 لازي ال رامعتسالا نا ٠*٠ لانقلا درتسيل نامعتسالا براحي له
 رئازجلا ىف .براخي هنا ٠٠ اهاقلتي ىتلا تابرضلا مغر هاوق لماكب

 له ٠٠ ايروك ىف براحو ٠٠ ةيئيصلا دنهلا ىف براح دقو ٠٠
 ْ ءاو ٠0 ارتلجنا ىلع ايسورب نيعتسن له ٠٠ ىرخأ ايروك « لاذقلا |ةكرعم' حمصت

 باطخ ارقو ٠٠ فحصلا ىلع افهلتم ىلاتلا مودلا ىف احصو
 ىف قرغتساو ٠-٠ تاقيلعتلا ارقو ٠٠ ةيناث ةرم رصانلا دبع لامج
 هيلا ليخو ٠٠ هتيب نم لزن مث ٠٠ ىسايسلا فقوملا ليلحت ةلواحم
 ىف ريثملا ربخلا اربقو ٠٠ هدوعت امع اهجيجض عفترا دق ةرهاقلا نأ
 ٠ ىبورج لخدو ٠٠ ضراألا قوف مهمادقأ تاقد ىفو «٠ سانلا نويع'
 الا هلوح نكي مل نكلو ٠ قيدص نع اثحإب هلوح تفلتي سلجو
 ةرواجملا ةدئاملا ىلع سلجي ىذلا.لجرلا عمسو « زئاجعلا نم قدرف
 2: هليمزل لوقي

 ٠ ةيهاد ىف حورتاح دلبلا هللاو

 ىف هناك . ىبورج ىف انه هنأ سحأو ٠٠ هيتفش دمحأ بلقو
 ؛ هلوح نوسلجي نم لك ناكو ٠> هيلا ىمتني ال دلب ٠٠ رخآ دلب
 تسيل ىرخآ ةغل نوثدحتيو ٠٠ هبعش سيل ٠٠ رخآ ابعش نونوكي
 ٠ ٠ برهي هناك اعيرس ىبورج نم جرخو ٠١ هتغل

 سامح ىلا هسامح مضي نأ ديري ٠٠ بعشلاب ىقتلي نأ ديري هنا
 ٠ نيرخآلا رطاوخ بناجب هرطاوخ عضي نأ ديري ٠٠ نيرخآلا

 ٠اهم



 .؟ ٠١ بهذي نيأ
 هتايح .شاع هنأ سحي ٠٠ ءاقدصأ هل سيل نأ سحي ةرم لوألو

 ناك هنأ سحأ ٠١ مهيلا مضني الو ددعب نم مهبقري سان نيب

 ناك ٠*٠ هراكفأو . هتالاعفناو « هسامح هكراشت ال ةقبط ىف شي

 ٠ هتقبط ىف ابيرغ شيب

 اربخ هيدل عمسي هلعل « تحدم هقيدص بتكم ىلا هامدق هتداقو

 : لاقو هقيرط حسفت ةفهللاو هقيدص ىلع لخدو ٠٠ اديدج
 ؟ تحدم اي رايخألا هدا

 « ريكفتلا هانضأ هجوو ٠ نيتبرطضم نيتيع تحدم هيلا عفرو

 ! روصت ٠٠ شرق نيسمخي هآب ٠٠ لزن هينجلا : لاقو

 دروتسي < نجات هقيدن نأ ىسن دقل ٠٠ دمحأ ةفهل تواهتو

 هينجلا ةميق نأ الا' تادجألا هذه لك نم همهي نلو ** ردصيو

 ؟ لصحياح ىللا هيا ركتفت امنا : هتفهل تتفخ دقو دمحأ لاقو

 «رتسي انبر ٠٠ ريتك لصحياح : ناترهفكم هانيعو تحدم لاقو
 ١ : هنكمطي هناك دمحأ لاقو

 ةركل قف نقيب 84 ةيلاج لك ناننج يسم لامج مزال اننا -

 ٠٠ هياسح لمعي ام ريغ نم لانقلا ممأ

 ٠٠ فوشناح 'انحدأ : ساي ىف تحدم لاقو

 داكي هناك سحأ ٠٠ تحدم بتكم ىف اليوط دمحا ثكمي ملو

 ْ ٠٠ ةكرتو ماقو ٠ هساد ئودع طقتلي
 ٠٠ .عراوشلا ىف فوطي ذخاو

 ٠٠ هواقدصأ عسانلا ءالؤه لك نا ٠٠ قيدص ىلا هتجاح ام

 ٠ عراشلا ىف نوريسي نيذلا لك

 .ىري داكيو ٠٠ مهرودص ىف بواجتي مهسامح عمسي داكي هنا

 ٠١ هتيب ىلا داعو ٠٠ مهتارظن عم قلطنت هراكفأ

2_3 



 :٠ موي لك هير نوكيد “0 000
 ٠٠ لانقلا ميمأت ىلع اوتكسي نل زيلجنالا نا

 مهمامأ فقاو لامجو ٠٠ نلانقلا ميمأت لعب هنوددشي اوأدبو *'
 ' ٠.  هلعقي ام دمحأ فرعو» ٠ هعم قحلاو ائيش فاخي الو '٠ قحلاب قطنيو ٠٠ عجارتي الو « نيلي ال درالاك

 تلاقو , ةكرشلا بتكم ىف اهلمع ىلا ةهجتم ىهو ةليبن هب تقتلاو :٠ هيانث ىدتري ذخأو ٠٠ ركابلا حابصلا ىف هشارف نم ماقو

 عم ىقتلا هناك ٠ ءىداه ههجوو ٠ اهل مستبي وهو دمحأ لاقو

 ءىشال 2 ريبكلا ثدحلا ىف اهثداحي ذخأو « هبتاجب ةليبن تبكرو
 . نوح ريبكلا ثدحلا اذه ىوس مايالا هذه هلاب لغشي

 هترايس داق مت . ىيلوي ١" عراش ىف ةكرشلا رقه ىلا اهلصوأو
 ىقتلي هناك ٠ مستباو « هلوح تفلتو ٠٠ اهنم لزنو ةعماجلا ةيحان

 هققوتساو ٠ هيلا هجتاف ديعب نم رمي ابلاط ىأر مث ٠٠ هابصب
 : هلايسو

 . ىنطولا سرحلا نيف ٠٠ كلضف نم
 ْ ٠ ةيعماجلا ةنيدملا ىف ٠٠ كانه : .ريس نع فقوتي نأ نود هعارذب ريشي. وهو بلاطلا هياجأو
 د ركشتم : دمحأ سمهو

 ديعب نم ىأرو , ةيعماجلا ةنيدملا ىلا اهداقو هترايس بكر مث
 , ةكرملا ىف هرود ىه اذه ناب نمؤي ال وهو . ىنطولا سرحلا ىف عوطتي نأ ررق ادقل ٠٠ هئات هركفو ٠ اهيلا هجتاف مإايخلا نم ةعومجم
 عيطتسي ال ام ةريثكلا هتاءارق لالخ نم ىرد نأ عيطتسي هنأ سحيو
 .نم ىلا ةجاح ىف ةكرعملا نأ سحيو ** ىداعلا صخشلا هاري نأ

 ؟١اه



 كنبلا ضفر اذامل مهل حرشي ٠٠ مهققاوم مهل حرشيو سانلا بطاخي
 ٠.. لانقلا انممأ اذا ٠٠ ىلاعلا نسلا ءاند ىق ةمهاسملا ىلودلا
 ٠٠ سانلا بطاخي فيك ٠٠ نكلو ٠٠ اهميماتل لودلا تراث. اذاللو
 ٠ ىردي ال هنأ ٠٠ سانلا سوؤر ىلا لصيل هسار ىف ام.قلطي فيك
 نم رودت ةكرعملاو « ادماج ىقبي نأ عيطتسي ال هنأ وه هيردي ام لك

 كلذلو ٠٠ هعارذب اهيف مهاسي نأ عيطتسي لقألا ىلع هنا ٠١ .هلوه .

 ىلا حومطب سحي نأ نود“ ىنطولا سرحلا ىف عوطتي نأ ررق
 نوكي نأ عيطتسي هنأ سحي نأ نود لب ٠* لاتقلا ةلوطب ٠٠ ةلوطبلا
 ٠٠ 'دونجلا لئاضف هل ايدنج

 اسقن دشو ٠٠ هلوط درفو ٠٠ ةريغصلا ةميخلا مامأ فقوو

 ١ ةميخلا ةحتف نم لخدو ىنحنا مث ٠٠ هردص نم اقيمع
 اقيدص ثداحي « بتكم ىلا اسلاج شيواش ةبترب ايدنج ىأرو

 ٠ هقيدص ثداحي لظ ٠٠ هيلع دمحأ لوخدب ىدنجلا هباي ملو ٠١ هل
 ::نيفلا عايض: بدأ ىف لاه مك« لعل عتمظإو
 : روتف ىف لاقو ٠ هسأر شيواشلا هيلا عفرو
 ! ؟ ةمدخ ىأ ٠١ -مدنفا ٠١ ريخلا حابص
 : كايتراو عضاوت ىف مستبي ىهؤ دمحأ لاقو
 ٠ ! عوطتا زياع انأ ٠٠ أو 6ْ

 بهي نأ هنم رظتني ناك هتاك شيواشلا هجو ىف دمحأ رظنو
 لظ شيواشلا نكلو ٠٠ ةيركسعلا ةيحتلاب هدي هل عفريو افقاو
 . جرد ىف هدي نه مث ٠٠ ههجو كرحتي نأ نود هناكم ىف اسلاج

 : سامح الب الئاق «٠ دمحأل اهلواتو « ةرامتسا جرخأو « .بتكملا

 6.٠ ىد ةرامتسالا الها 0

 6 هدم كيد ليكي نت ةقتودتسا ىلا تفتلي شيواشلا داع مث

 ىتلا تانايبلا لجسي بتكملا قوف ىنحناو . هملق دمحأ وا
 ٠+ ٠.00 و هثئسو ٠١٠ ةتاوتعو ٠* همسأ ٠*٠ ةرامتسالا هنم اهبلطت

 ها

 ' ( ؟ ج ل سمشلا ءىفطت ال ).



 ٠٠0 6؟ بلاط كترضح : هلل لاق مث « ةليوط ةرظن هيلا رظنو ٠ اًئيش ركذت هناك ةاجف شيواشلا هيلا تفتلار
 ٠ جرختم ٠٠ ال : تانايبلا لامكتسا ىف رمتسم ىهو دمحأ لاقو
 2٠.٠ ةيلطلاي ةصاخ انه ىللا بئاتكلا سب : هتامولعمب ىهابتي هناك لاقو ٠ هتسلج ىف شيواشلا لدتعاو
 ٠٠ ةبلطلا عم عوطتا لضفا انأ هللاو * لاقو « ديقعتلا اذه باسح بسحي نكي مل هناك ةعزج ةرظن هينيع ىفو 2< هسأر دمحأ عفرو
 : لاق مث ههجو ىف شيواشلا رظنو
 مزال انحا وهام ٠٠ ىنعي ةبلطلا ترتخا ىنعمشا ٠٠ هيل

 ٠٠ ةجاح لك فرعن
 : دمحأ لاقو

 انكر رتكأ ىسفنب سحاب انأ امنا "٠ ببس شيف ام ٠٠ هللاو
 : انه تيبرتا ىنا سحاب ٠٠ اهنم تجرختا ىللا ىتعاتب ةيلكلا ىف
 ٠٠ انه ىنطولا ىبجاو ىدؤأ مزال ىناو

 ٠٠ نيتروص كاعم : لاقو شيواشلا مستياو
 ٠٠ هويأ : دمحأ لاقو

 ...0 ةرامتسالا الما لضفتا بيط : شيواشلا لاقو
 ٠ ناتروصلا اهعمو شيواشلا ىلا ةرامتسالا-داعأ مث ٠٠ تانايبلا ةيقب متي ىنحناو ٠٠ تابقعلا ىلوأ زاتجا هناك دمحأ دهنتو
 مث / اهارقي مل هناك ىتح ٠ ةعرسب تانايبلا شيواشلا .ارقو

 ٠.٠0 تكسو ٠*٠ همامأ متاخب اهمتخ
 مهو 2 ةلئاستم تارظن هينيع ىفو هماما افقاو دمحا لظو

 دمحأ هل لاقو ٠٠ هقيدص مم ثيدحلا ىلا دوعي نأ شيواشلا
 ... ؟ تقولد هيا لمعأ : ةعرسب

 : لاقو امستيم هيلا شيواشلا تفتلاو
 ٠. روباطلا رضحت ناشلع « ةعباس ةعاسلا هركب ىجيت

 ٠٠ تامهملا دخات نزخملا ىلع توفتو

 هذة



 ثبل امه هنكلو « هقيدص ثيدح ىلا دوغي نأ شيواشلا مه مت

 : هنكمطي هناك لاقو دمحأا ىلا هسار عفر نأ

 ٠ اندنع اوعوطتا كترضح ئز ريتك ةذتاسأ هيف ىه اه

 توص ىف لاقو ٠ شيواشلا ىيحي هسأر ىلا هدي دمحأ عفرو
 ** نكشتم : .قوئخم

 هجتاو ٠٠ هب لاط ىذلا هددرت نم ىهتنأ هناك دهنتو ٠٠ حرخ مث
 نينيعب قوقحلا ةيلك ءانب ىلا رظني فقوو ةعماجلا ءانف ىلا
 اهيف اهاضق ىتلا همايأ لبقي هناك ٠ هناردج لبقي هناك نيتمستبم

 , هتايركذ ىلع فرعتي ءانبلا لوح فوطي هيمدق ىلع ناس مث ٠٠
 ٠٠ نكاس ٠٠ ءىداه ءىش لك ٠٠ سدقم ءاند لوح فوطي هناك

 ةثالحز تاودضأ : عيدنا ىلع هيشار نكلو: + ةداجا :نف ةعماجلاف
 ادحاو ادحاو مهاري ٠ ةيئيعي مهاري داكيو ٠*٠ هعم' اوناك ندذلا

 ٠ ةرضاحملا ىلا عمتسي جردملا ىف اسلاج هسفن ئريو « هتذتاسا ىريو
 د هتايركذ نم عبشو

 هتاوخأل ىأ همآل لقي مل ٠ ءادقلا ةعاس هتيب ىلا داع امدنعو

 ٠٠ مهجاعزا دري مل امير ٠٠ ىتطولا سرحلا ىف عوطت هنا
 هتيحالص ىدمو « هسفن ربتخي نأ ىلا دسلاب اقف نأ هارا اعبر

 ْ .٠ نتطولا..هنجاو: ءانأل
 روصتيو ٠+ ىركسع روباط ىف هسفن روصتي ىهو هموي ىضقو

 هتاروصت هتبحاص ٠٠ متي ملو ٠٠ لتاقيو ٠٠ هتيقدنب الماح هسفن

 .. حابصلا ىتح

 لخاد بيردتلا ناديه ىف ناك احايص ةسداسلا ةعاسلا ىفو:

 ٠٠ ةيعماجلا ةنيدملا

 حابص هآر ىذلا ششيواشلاب ىقتلاو ٠ هيفا ةعيحلا :لفتتو
 ردت هينعي وهو: ةزيبك ةماسقبا مستباو ٠ سمالا

 مراص ههجوو لاق , هتماستبا يراشلا دري ملو



 ؟ حرابما تعوطتا شم تنأ
 ٠. هويأآ : شيواشلا ةمارص هتمدص دقو دمحأ لاقو
 اهنأك هيتفش هئتفش نيب نم قلطنت هتاملكو . ةعرسب شيواشلا لاقو

 ةرضعل كنفت منقول نزخملا ىلع توف ٠ لضفتا : صاصر تاقلط
 ٠ روباطلا ىف طباضلا

 ىارو ٠٠ نزخملا نع ثحبي هينيعب فاطو ٠ 1 ان ئاح محلا عوخو
 ,اهيلا هجتاف , نابشلا نم ريبك ددع اهنم جرخيو اهلخدي ةريبك ةميخ
 2, ديعبي نم هيلا ىتات بيردتلا ناديهم نم ةثعينملا ةيركسعلا تاءادنلاو
 8 ةيهرلا هردص ىف ريثتو « هينذأ ألمتو

 نينثاو ٠ مهسيالم نولدبتسي انابش هلوح ىأارو « ةميخلا لخدو
 ارئاح ريسي مدقتو 8 ةليطتسم ةدئام فلخ نيفقاو الا
 نكلو ٠٠ ملكتي نأ مهو ٠ دونجلا دحأ مامأ فقوو ٠ .هليالاك
 مث ٠١ هضرعو هلوط سيقي هنأك ةعيرس ةرظن هيلا دا
 دصمحلأ لمحو 3 ةيقاط اهقوفو د ةقبطم « لورفوأ 2« ةلدب هلوان
 عضوف « رخآلا ىذنجلا ماما رم مك 2, هيعارذ نيب ةيقاطلاو ةلدبلا
 ملف هلواني هناك ٠٠ ةطاسب لكب هدي ىف اهعضو +٠ ةيقدنب هدي ىف
 اهنم تطقسف دمحأ دي تشعتراو "٠ ةتالوكيش ةبعطق وأ ٠ صاصر
 ةبلطلا لك هيلا تفتكلاو 7-5 اهطوقسل تمصلا نأسو ل ةيقدنبلا
 2 ةدئاملا فلخا فقاولا ىدنجلا بلقو ٠ . نزخملا ةميخ ىف قيمت

 5 كيدياب ةيلع تبت 5-5-5 ذاق ا: نييرك كحال كما تب
 ةةرنبلا اقتلوا نتج اوا 58 هكابترا داذدزأو ٠ .دمحأ هحو رمحاو

 فقوو ٠+ ةميخلا نه نكر ىف ىوزناو راس مث ٠٠ ضرالا قوف نم
 . نفابلا لشي ام دي أ لواحي ٠ ا

 مترتس بيج نم هدوقن يد + شرالا ّض ةيقاطلاو لورفوألا
 ىلع اهب ىقلاو , هترتس علخ مث ٠٠ هنولطنب بيج ىف اهعضوو

 كلل



 ٠*٠ هسفن ىلا رظنو ٠ هبايث قوف « لورفوألا » ىدترا مث «٠ ضرالا

 ديال ٠٠ هبروج نع ناقشكي ٠ ٠ ناتريصق « لورفوألا » ىقاس نا

 هناك ةدئاملا فلخ فقاولا ىدنجلا ىلا تفتلاو ٠ كحضم هرظنم نأ

 ءادترا دمحأ لفمكاف ٠٠ ”هب هباي.مل ىدنجلا نكلو ٠٠ هب دجنتسي

 مهي ال ٠٠ ةقيض اهنا ٠٠ هسار ىلع.ةيقاطلا عضو مث « .لورفرألا

 نم جرخو ٠٠ هتيقدنب لمح مث ٠٠ هسار ةرخؤم ىف اهتبثو ٠٠
 فيلا دلط قفص دهر يردشلا ندب ىلا يك لا

 دادزي هنأ اهيلع ضبقي وهو سحاو ٠١ اهقوف هدي تقرع ىتح « ةوقب
 ٠ هيلع دددجخ ساسحا هئا ٠٠ لتقي نأ عيطتسي هناك سحأ ٠+ ةوق

 نكي ملو ٠ لبق نم احالس ةدي ىف كسمي مل « لبق نم هيرجي مل

 ساسحالا اذه لك سفنلا ىف ريثي حالسلا لمح درجم نأ دقتعي

 لكو هلقع لك ىلا ةجاح ىف هنأ رعشي هلعجي ساسحا ٠٠ ةوقلاب

 ا هيلع رطيسي ىتح , هياصعأ

 ١*٠ رشلا ىف ةبقرو , رورغلاب ساسحا

 ديعب نم فرشي ٠ ناديملا سار ىلغ ءافقاو اباش اطباض ىارو
 ما امستبم هيلا مدقتي له , رئاح ىهو هيلا مدقتف ٠٠ بيردتلا ىلع

 ىلعو هيلا لصو نأ ىلا هتريح ىف لظو ٠٠ ماستبالا نع ىنغتسي

 كابقرا ىف لاقو / مهجت ىه الو « ةماستبا ىه ال ةشعر هيتفش

 ٠ * ةدراهنلا عوطتم هسل انآ : ةيهرو

 : داح اع ل م

 ٠ كانه ىللا روباطلل مضنا
 هيلا راشأ ىذلا روباطلا“ ةيحان وير طخ نا مف هجتاو

 ناديملا ىف ةرشتنملا ةريثكلا ريباوطلا نمض نم دحاو ٠٠ طياضلا

 دمحأ رظنو ٠٠ ةينامثلا ةدارفأ ددع زواجتي ال ريغص زوباط وهو

 ٠ مهتم ادحأ فرعي ال هنأ ٠*٠ ديعب نم روباطلا دارفأ هوجو ىف

 ٠٠ روباطلا لوأ ىف فقوو ٠٠ انس مهنم رغصأ .مهلكو



 ملعيو « هتيقدنبب كسمي ٠٠ ىشابموأ ةيترب ىدنج .روباطلا مامأو
 ٠٠ ةيركسعلا تاكرحلا نيعوطتملا

 . همنا اولا يردلا ىلا: تقلا مق + هكتانَو ىلا دعا تقعلاو
 « هبايث تحت ببصتي دراب قرع ادب دقو « مهتفقو لثم فقي نأ لواحو
 ٠مهدحو راغصلا نأش نم وه هلعفقي ام ناك ٠ ٠ لعفي امم لجخي هناك

 ٠*٠ افص : ايركسع ءادن بردملا ىدانو

 ٠٠ همامأ ةيقدنبلا لمحت ىتلا هعارذ دمو « هيقاس دمحأ حتفو

 ٠٠ بردملا لعقي امك
 : + ليش 2+ دأ < برفكا اضف
 ٠٠ هيمدق مضو ةيقدنبلا لمحت ىتلا هعارذ دمحأ دشو
 : ميصتي بودل اع

 اقص ٠*٠ هابتنا ٠٠ افص ٠٠ هابتنا ٠٠ اقص ٠٠ اقص ٠٠0

 هسقفن ىف نوكتي ءىثب تاكرحلا هذه ىدؤي ىهو دمحأ سحأو

 ءوض اهلالخ نم ىدبيو عشقنت تادب « هردص المت ابحس نأك سحأ ٠٠
 ءىشب سحي دعي مل مث ٠٠ دعب هنيبتي نأ عيطتسي ال ءوض ++ ديدج
 لكو هساسحا لك حبصأ ٠*٠ هسفن ىف ركفي دعي مل ٠٠ هسفقن ىف
 ٠٠ اهيدؤي ىتلا تاكرحلا ىف ازكرم هريكفت

 22 سيوك ففأ ++ كاتسك اي 'تتل + ىدقبعوألا حاضو
 ؟ ىه ةبطاخي ىشايمواألا له ٠٠ دمحأ ىندع نم ةشهدلا تلطأو

 لدتعي فيك ردي ملو ٠٠ دمحاأ كبتراو ٠٠ ىه هيطاخي هنأ ٠*٠ معن
 +2٠ هتفقو ىف

 ٠٠ مادقل كردص : هيف حيصي ىشابموآألا داعو
 ا: نال نلآ هروح همس ةزياو
 ٠٠ كنطب طقشا : ىشابموالا خرصو
 ٠٠ هنطب دمحأ طفشو

 ىلا هردص عفدو هرهظ ىلع هدي عضوو « ئثايموألا هيلا مدقتو

 هامه



 يعل ةيقدنيلا ىلع ضيقت ىتلا هدد عياصأ عضو

 + كلاب هنن ++ هدك كقت“؟ ةزعا ةعبل .ىف لاقو
 0 ةضاخ ةعيبط ىلا جاتحي رماوألا ىقلت نا ان دمحأ لملمتو

 .ةانا هيلا قلم. مل هايم قرط + » نمازإلا نقلت قلع دوعتي مل قف
 هلييمز ىلا تتلو 6 0 ادا خطي ملو 205 ارمأ

 4 ةدوعا كحاع ىشابموالا نكلو 58

 نا افص ٠٠ هابت ٠٠ ذا ٠٠ افص ٠ مامألل صب

 ريسم هناك ةيركسعلا :تاءادنلا عاطأو , همامأ .دمحأ تفتلاو
 رس ىلع مهعلطيس هناك ىشايموألا حاص مث ٠٠ ةيئايرهك ةوقب

 فلا مس ريوق هلا وحاب هلك
 نوهيتنم . نوباطلا دارفآ لك نأ نم دكأت نأ ىلا ةهرب تكس مث

 : احئاص درطتسا مث « هيلا

 ٠٠ ةكالت ٠٠ نينتا دحاو ٠* حالس افتك
 هتكرح ىف ىشابموالا ديلقت نولواحي مهو روباطلا دارفآ كبتراو
 ' : مهيف حيصي -دأاعو ٠٠

 ٠ به « ةتالت ٠ ندنتا ء دحاو « حالس .افتك ٠ ىنات

 نوكت عاردلا 5 قوفل هدماوج دا 4-5 سيوك كلاب دخ

 ٠ :ةجرد نيعست ٠ ةعياق ةيواز

 دمع ارت عقور

 ةعاس تهتنا نأ ىلا ٠ هساوح .لكب ىشابموألا ميلاعت عبتتي لظو
 ٠٠ فارصنا : ىشايموالا حاصو ٠٠ نيرمتلا
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  طوقشملا هنطب حارأو 2, نرانلا هردص ىئخرأو ٠ دمحأ دهنتو
 .روياطلا ىف هئالمز ىلا تفتلاو ٠٠ ةيقدنبلا لمحت ىتلا هعارذ ىلدو
 دحأ ال ٠٠ هنامياو ٠٠ هسيساحأو ٠٠ هبلق ىلا نوبيرق ٠٠ ادج هنم نوبيرق مهنأ سحأ ٠٠ هؤالمز مهنا -٠ مهفرعي هنأ سحأو ٠ * امستيم
 ن' سحي مهنم دحأ الو ** ةيهاد ىف ةحيار دلبلا نأب سحي مهنم
 ٠٠ فاخي مهنم دحأ الو ٠٠ هتميق تضفخنا دق هينجلا

 ٠ ىيوق بعص ىشابفوأ هد : هل. ليمزل مهنم دحاو لاقو

 : كما هليبز ةبلع هوو
 طخشلا الا شودنعام ٠٠ اشاي هد ٠٠ ىشابموأ شم هد
 : لاقو « دمعتي نا نود ثيدحلا ىف .دمحأ' لخدتو
 - نيروك ماعم انكا هب
 , هابتنا , افص ٠٠ لود نيتملكلا الا هتليح وه : ليمزلا لاقو

 :كنفنم كاسل هسا لها يمك ناقد
 دارفقأ لك دجو مك ٠٠ دمحأ كحضو ٠* تاكحضلا ' تعفتراو

 ىف نوقباسستيو ٠ هلوح نوفتليو ىشابموألا ىلا نوهجتي روباطلا
 ٠٠ هيلا نورظني مهو ٠ هتقادص بسك ىفو « هيلا ةلئسالا هيجوت
 ٠٠ مهملعي ناسنا ٠٠ ريبك ناسناك

 لورفوالا علخو ٠٠ ةيقدنبلا ملسو ٠٠ نزخملا ىلا دمحأ داعو
 ىهو ٠٠ هترتس ىدترأو ٠ ةريغصلا بيلاودلا دحأ ىف هعضوو

 سحيو ٠+ هقورع ىف قفدتي ديدج مدب سحي ٠٠ شاعتناب سحي
 ٠ عوجلاب سحيو ٠٠ هتالضع ىف عمجتت ةديدج ىوقب

 ىف راسو اهنم لزن مث ٠٠ ناميلس عراش ىلا هتزايس داقو
 اداتعم مامألا ىلا ٠* هنذأ ىف نري ىشابموآلا :توصو ٠ عراشلا
 فقو مث ٠٠ ةيركسع تاوطخ ىف العف ريسي هنأ سحأو ٠٠ شرام
 افص ٠٠ ىشابموألا توص هئذأ ىف نرو ٠ نيكاكدلا دحأ ةذفان مامأ
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 هشسأر زهر ٠١ هسفن نيبو هنيب مستبا مث ٠٠ العف هيمدق حتفو ٠٠

 ٠١٠ شتيودناسلا لحم لخد ىتح راسو ٠٠ هسفن نم ابجعتم

 دع رع ولع

 ةسداسلا ةعاسلا ىف تيبلا نم دمحأ جرخ « ىلاتلا مويلا ئفو
 مك + وكما تقرلا اذه ىف فهذي نبأ ةيدمتت هماو. 4 اهانه
 ةعانسلا ىف « ةكرشلا . ىف اهلمع ىلا ةهجتم ةليبن هذعنب تجرخ

 اهبيطخب ىقتلتل ىفيف تجرخ ةعساتلا ةعاسلا ىفو٠ ٠ ةنماثلا

 *: :مولعلا :ةيلك لماعم .ىلا .ايزس: نابهذيو .ديسلا دبع نيمأ ةاتسالا
 شارفلا كرتدت ال اهنكلو تظقيتسا٠٠٠ اهشارف ىف لازت ال ىليلو

 ٠ هكرتت انامل ٠٠ هلمعت ءىش'ال ٠٠ هلجأ نم كرحتت ءىش الو ٠
 اهناك ةنيكسم تارظن ناتجراخ امهو اهيتخأ نم لك ىلا رظنت ىهو

 اهدحو اهاكرتي الآ امهيلا لسوتت ٠٠ اهدحو ىهو تقلط ذنم ىهو

 ٠ رخل نمو يعتلا اهبخت نه هين صاح ملاع ىف شيعت 004
 ٠٠ رثكأ اهلوح نم غارفلا عستا « مايألا اهب ترم املكو ٠٠ املكو

 ىحتف ىف ريكفتلاب هألمت نأ تلواح غارفلا عستا ٠٠ تركف املكو
 رشكأ هيلا تجاتحا « ىحتف ىف ٠٠ اهتايح تدقعت هيلا تجاتحا املكو

 رثكأ ٠٠ ش

 اعادخ ىف تقاسناو ٠٠ ىحتف ءاقل ىلع ةأرج رثكأ تحبصأ دقو

 تبضغأو ٠٠ اريثك اهمأ تبضغأ دقو ٠٠ هاقلتل اهتوخأو اهمأ
  اهلهاجت هدمعتو : اهنغ دمحأ اهيخأ داعتباب سحت ىهو ٠٠ اهيتخأ

 اهمأ بضغنب متهت تهت ا يم ع ا

 اهتايح المي نل ٠ ٠ اهتايح نألمي نأ نعطتسي نل نهنا ٠٠ اهيدخأ ىأ
 ٠١ ةرح انا ٠٠ هيب ةوعد هل شدح ام : نهيف خرضت ىهو . ىحتف الا

 اهنأ ملعتو ٠٠ ةرح تسيل اهناب رعشت اهسفن نيبو اهنيب ىهو
 ىلا ةداقنم ٠٠ ةداقنم اهنكلو ٠٠ هتياهن فرعغت ال قيرط ىف ةعفدنم

 ٠ هيف ريست ىذلا قدرطلا نع اهبح اهيمعي «٠ غارفلا نم برهلا

 نفل



 تججحت ٠٠ ليللا فصتنم ىتح سمأ ةليل ىحتف عم تناك دقو
 .٠ ؟ لعفت اذام +٠ مويلا نكلو ٠٠ .هيلا تبهذ مث اهتاقيدص ىدحا داليم ديع ةلفح ىلا ةبهاذ اهنأ ةجحب

 هيضقت نأ الا اهمام١ سيلو ٠٠ غزاف ٠٠ لمم ٠٠ ليوط موي هنا
 ةرايز ىف بهذت دقو ٠٠ اليلق ؤنايبلا ىلع فزعت مث ٠ ٠ اهمأ بناجب
 ٠٠ اهدربأ امو « ةايحلا فخساأ ام ٠٠ فأآ ٠ ةيلئاع

 تدتراو ؛ اههجو تلسغو +٠٠ ةلساكتم اهشارف نم تماقو
 شتيودناس اهسفنل تعتتصو ٠٠ تيبلا ىف هب ىقبتل اطيسي ابوك
 مث ٠٠ تيبلا فرغب فوطت ىهو هيف لكأت ترادو « ةدبزلاو ةنبجلاب
 ىلا هتلمحو  نوفيلتلا ىلا تهجتاو ٠٠ ثيبخ رطاخ اهسأرب فاط
 ٠٠ ىحتف مقر ترادأو « اهتقرغ

 نا.ركذت ىهو ٠٠ اهيلع درتس ىتلا ىه هتجوز نأ ملعت اهنا
 « تيبلا ىف نوفيلتلا هل قدت الأ ٠٠ ةرم نم رثكأ اهيلا لسوت ىحتف
 “٠ اهيلعو هيلع اهريثت الو . هتجوز ةساعت ىف ببستت ال ىتح

 ٠٠ ىدحتت اهناك ٠٠ ةالابم الب اهيفتك تزهو
 حيصي هتعمس ٠٠ ىحتف توص تعمس ٠* ولآ : لوقت نأ لدقو

 ىعجرت مزال ٠٠ نيف ىتنا ٠٠ فطاوع ٠٠ فطاوع : نونجملاك
 ! ٠٠0 فطاوع ٠٠ فطاوع اي شينيبيستام ٠٠ تقولد

 ترهبنا دقو « اهنذا ىلع نوفيلتلا ةعامسو ةتماص ىليل تلظو
 ٠0 رعذ اهناك اهتدش نم ىدبت « ةشهد تارظن اهينيع ىفو « اهسافنأ
 : جرشحم كاب توص ىف حيصي ىحتفو

 8 صالخ . هدك ىف شيلمعتام ٠ ىلع ىدر , فطاوع

 ٠٠ كدعوأ

 ايتوسع كتاريث طيسقت نأ لوامع ىهو هعطاقت ىليك تلاقو
 ش : خرصو ٠٠ ىحتف اي ىليل انآ : شعترملا

 + .قتحفام نق 3: ىتياسس ++ .ىتكياسص فظاوع + .ىليدذ ب

 ٠ هيأ لمعا فراع شم

 نوفل



 تيقلا اهناك ٠ فنعب ىقلت نوفيلتلا ةعامس توص تعمس مث

 ٠*٠ اهنذآ قرخي داح زيزأو ٠٠ ضرألا ىلع
 ٠٠ أاهناكم ىلا اهتعامس تداعاو
 ٠٠ تيبلا نم ةجراخ تمفدنا مث ٠٠٠ ةرئاح ةهرب تفقوو

 ىلا ةهجتم 2« ىرجت اهناك , ةعيرس ىطخ ىف عراشلا ىف تراسو
 بجي ٠١ انونج بكتري هلعل ٠٠ راحتنالا لواحي هلعل ٠٠ ىحتف تيب

 ٠٠ اهردص ىف رخآ توصو +٠ هذقنت نأ بجي ٠٠ هبناجب نوكت نأ
 ٠- اهجوزتيو ٠٠ .هتجوز قلطي هلعل ٠٠ حيصي ٠٠ ثيبخ توص

 ٠٠ ةارج ىف ةقيدحلا ىلا تلخدو ٠٠ ىحتف تيب ىلا تلصوو
 . *٠ هللاي ٠٠ هثم الزان هتآر يتح ملسلا دعصت ناب مهت تداك امو

 . قرغ ىثتح اتعستا دق ٠٠ ناتدراش ناتنوذجم هينيع نا ٠٠ ريغت مك

 هرعش .تالصخو ٠٠ رفصألا صوصمملا ههجو ٠٠ هلك ههجو امهيف
 خطلت قرأ ليل ةقرز هناك تبان هنقتو ٠٠ هسأر قوف ةشوهم ةليلقلا

 ٠٠ ءارولا ىلا ةمقباو ٠٠ ةنونجم تارظن اهيلا رظنو ٠٠ هيغدص

 ِ ٠ بيسلا ىتنا : نسمهو ٠٠ ناشعترت هاتفبشو

 ٠٠ بيسلا ىتنا ٠٠ بيسلا ىتنا : هتوص ىلعاب خرص مث
 ٠٠ ىتايح نع ىدغيا ٠٠ ىنع ىدعبا

 +: نيكتمي :اهتملف هلاك كينحاو ٠ جوتمم اهيلا ظني لظو
 00 ا ل

 1 : فيعض توص

 ٠عجرت فطاوع ىتقولد ٠٠ ىحتف اي هدك كسفن ىف شلمعت ام

 * عجرتاح شم ٠*٠ اهقراع انا ٠٠ عجرتاح شم : نونجب لاقو
 + :توهأ ننيسستاج

 : هيلا ملسلا دعصت ىهو تلاق

 ٠ كاعم عجرتاح كفوشتاح ام لوا ٠٠ اهحلاص حور -
 : لافطالا دانع هينيع ىفو / رثكأ اهنع دعتبي ىهو لاق

 ةايحلاو , هتايحل حوريب شدحام ٠٠ اهل حوراح شم

 نفي



 تيم انأو ٠٠ تيم اي ٠٠ ىح ٠٠ دحاولا اما اي ٠٠ دحل شيجتيام
 1 ه٠ ىنيتوم ىللا ىتنا ٠

 مالكلا شلوقتام ٠٠ ىحتف اي لقعا : رثكأ هنم برتقت ىهو تلاق
 +: هنآ لوقت كنا فراغ سمدكتا <

 اهناك , ملسلا روسي اهنم ىمتحي ىهو , هتوص ىلعأب خرصو
 .: هلتقت نأ ددرت

 ٠٠ ةيافك ٠٠ شينيسملتام , شينيسملتام ٠٠ ىنع ىدعبا
 5595 ةيافك

 ٠٠ ةنونجم ةضموك اهمامأ نم رمو ٠*٠ ةعيرس تازفق نفق مث
 ْ ٠ عراشلا ىف ىرجي ذخأو

 ٠ ىحتف ٠٠ ىحتف : اهتوص ىلعأب تخرصو
 ىهو اهجيشن عفتراو ٠ تكبو . تيبلا رادج ىلع تدنتسا مث

 1 ودكف 1 يوك ٠ ةيردخ ابيكم نييبل

 نم تجرخ مث ٠٠ اهسفن ىلع تلماحتو ., اهتدارا تعمجتساو
 لك ىف عقت 5-1 ريستو . اهليدنمب اهعومد ىرادت ىهو « تيبلا
 تافكناو ٠٠ اهترجح تلخدو ٠٠ اهتيب تلصوو ٠٠ اهريست ةوطخ
 ٠٠ اهعومد لك ىكبت ٠٠ ىكبت اهريرس ىلع

 امدنع الا هتايحب رعشي ملو ٠٠ هتايح اهنا ٠٠ هتجوز بحي هنا
 ٠٠ ناحلالا همهلت ةقيشع اهنا ٠٠ ءىش ال ىه ٠ ٠وهى ٠٠ اهدقف

 هتايح تسيل اهنا .٠٠ اهدعب ناحلاو ٠٠ اهلبق ناحلا هل تناك دقو
 ىنغتسي نأ عيطتسي ىهو ٠٠ هتايح ناولآ نم نول درجم 0 .

 ٠ هتجوز نودب شيعي نأ عيطتسي الو ٠*٠ اهنودب شيعي نأ ٠٠ اهنع
 ٠٠ ناهتي ءىش لكب تسحاو .

 ةايحلاو “٠ راهنت لابجلاو ٠٠ راهنت ىرابكلاو ٠٠ راهنت تويبلا
 ٠٠ اهتايح ٠٠ راهثت اهلك

 ٠٠ ٠ شيمت نأ ىف .لمأ الو ٠ اهتمارك دادرتسا ىف لما الو ٠٠ بلقلا ةحار ىف لمآ ال ٠٠ ةاجنلا ىف لمآ الو
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 ٠ اياذع اهافك ؟ بذعتتل ٠٠ شيعت اذامل

 ٠٠ ةريطخ ةرظن اهينيع ىفو « اهتداسو قوف نم اهسار تعقرو
 ٠ ايقفرغ .ىلا هب ثداع ءاملا نم يوك تالمو :خبطملا ىلا تماقو
 بالودلا ىف اجرد تدشو ٠* 'حاتفملاب اهءارو ةفرغلا باب تقلغأو
 مونم ءاودل ىرخأ ةبوبنأو , نيربسا ةبوبنأ تجرخأو « ريغصلا
 ىف صارقألا لك تعمجو ٠٠ ةجوز تناك امدنع هلمعتست تناك

 مث ٠٠ اهذقند ناسنا نع ثحبت اهناك ٠٠ اهلوح تتفلت مث ٠٠ اهدي
 نم رثكأ ٠٠ اهمف ىف اهلك صارقالاب تفذقو ٠٠ اهينيع تضمغأ
 اهسفت تقلأو تعرساأ مث ٠٠ ءاملا بوك تبرشو ٠٠ اصرق نيرشع
 ٠٠ اهشارف ىلع

 نك دع
 ٠ء٠ءاشإ مدقم امهب بقرت اهناك ١ ناتنكاس ناتحوتفم اهانيع .

 ٠٠ ةفئاخ اهنكلو ٠٠ ءىشب ربعشت ال ىهو ةليوط ةرتف تضمو
 بقرت نع اهيهلي ال مدنلآ نكلو ٠ * .مدنلا نم طويخب برشم اهفوخو
 اهنا نمألا ىف اه لك ناك-٠+ عالطتسالا بحي ةعوفدم هناك ++ هللا
 ٠٠ افيخم ناك ول ىتح 2 اديدج ائيش ىرت نأ ديرت

 .0- دربت اهفارطاب رعشت تادب مث
 ةدورب ٠٠ هلك اهدسح ىف ىرست ةدوربلا ٠٠ رشكأ دربت اهنا

 ' ٠0 ةداح ةدورب اهنا ٠٠ حلثلا ريغ .ءىش اهنا ٠٠ ال ٠ جلثلاك
 ٠٠ دربلا نم اهيمحيل اهدسج ىلع ءاطغلا دشت نأ ديرت ىهو

 اهفعض نأ ٠٠ كرحتت نأ نم فعض/ اهنا ٠٠ عيطتست ال اهنكلو

 اهيمحتل اهمأ ىدانت نأ ديرت * ٠ ثيغتست نأ ديرت ىهو ٠٠ دادزي
 ٠٠ عيطتست ال اهنكلو ٠٠ اهيلع فحزي ىذلا فعنضلا اذه نم

 ٠٠ اهتوص ثعبت نأ عيطتست الو ٠٠ اهيتفش كرحت نأ عيطتست ال

 ٠٠ اهردص قوف اهنقذ طقسو '* ٠ اهينيع قوف اهانفج طقسو
 ٠ ءىشب رعشت دعت ملو ٠٠ اهتداسو ىلع اهسار تلامو

 م



 ٠ اهيتفش نيب ددرتت ةتفاخ ةليزه سافنأو ٠٠ بذعتت دعت مل

 عع اع 7
 تسحاو ٠٠ شامق ةعطق ىف زرطت اهتفرغ ىف ةسلاج مألا تناك

 اهمشت ةحئار هل تمص هنأك ٠ اهلوح تيبلا ألمي بيرغ تمصي

 ٠ اهبلق بذكت نأ تلواحو +٠ مالا بلق ٠٠ اهبلقب اهمشت “٠ اهفناب
 تمصلا هنا ٠٠ ابيرغ سيل تمصلا اذه نأي اهسفن عنقت نأ تلواح

 دمحم نأ دب الو ٠٠ تقولا اذه لثم ىف ةداع تيبلا دوسي ىذلا

 ىف ىليلو ٠.606 ا احلا برشي خبطملا ىف سلاج ئجرفسلا

 ٠ اهتداعك تالجملا ىدحا أرقت ةيجراخلا ةلاصلا

 ٠٠ اهجعزي تمصلا اذهو ٠٠ حيرتسي ال اهبلق. نكلو
 تأرو « اهتانب ةفرغ ىلع ترمو « اهتفرغ نم تجرخو تماقو

 ةيجراخلا الا و تييصلاو ل جت فقت ملف 0 ٠

 تلطأ مث ٠٠ اهيف تلطأو بتكملا ةرجح تحتفو ٠٠ ىليل دجت ملو ٠

 7 لخادلا ىلا تداع مث ٠٠ نولاصلا ةرجح ئف

 تقلطناف « .خاطملا نم اجراخ ىجرفسلا دمحمب تقتلاو ٠٠ ايارطضا

 يحرس نع جارتالا هرج للفت نأ لع ش التم هنا

 ٠ ؟ دمحم اي تجرخ ىليل كتس ىه
 ٠ مئاه تس اي اهتدوأ تلخد اهتفش انأ : ءوده ىف دمحم لاقو

 تلواحو 2« بابلا ةركأ تكرحو . ةفرغلا ةيحان مالا تعفدناو

 ٠ لخادلا نم قلغم ++ .قلغم بابلا نكلو + هتف
 باب نقلفي نأ'ندوعتي مل اهتانب نا ٠٠ ةشهد مالا انيغ تعستاو

 قلفي نأ اهلك ةلئاعلا ىف دحا دوعتي مل لب ٠*٠ لخادلا نم نهتفرغ

 ٠ اهديب بابلا ىلع تطيخو ٠٠ حاتفملاب هباب
 : حيصت ىهو 2 افنع دشأ طبخلا تداعأو

 ٠ ةمئان اهلعل ٠٠ دحآ اهبجي ملو ! ىحتفا ٠.* ىليل ٠*٠ ىليل

 د ا و

 ٠٠ مانت نأ تدارأ اذا حاتفملاب بابلا
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 ٠٠ اهنول تهيو ٠٠ اهبلق طقسو
 لك ٠٠ خرصت ىهو اهيدي اتلكب هطبخت بابلا ىلع تلاهناو .

 : اهاتفش ٠٠ اهباصعا ٠٠ اهبلق ٠٠ اهانيع ٠٠ خرصي اهيف ءىش

 مث ++ ةينطحت' نأ لوامك اينسج .لكب بالا قوق تعفدناو
 : تلاقو . اهينيع ىف خارصلاو تتفتلا

 ٠٠ بابلا رسكا ٠٠ بابلا يسكا دمحم اي لاعت
 .: هيف خرصت تداعف . ةهرب ىجرفسلا ددرتو

 ٠٠ هرسكأ كل لوقأاب
 هدعاسب ىهو ٠*٠ هأوق لكب ٠٠ هقتكب بابلا قزي دمحم عفدناو

 ةيوق اهنا. ٠ ةظحللا هذه ىف تسحأو ٠٠ اهاوق لكب ٠٠ اهيدن اتلكب
 بابل شكت نا ميظتست اهنا ٠+ تمت اي ىرقأ <“

 ٠ حتفو ٠٠ بابلا لفق خسفناو
 * ءىش لك تفرع ةدحاو ةحمل ىفو ٠٠ اهتنبا ىحن مالا تقلطناو

 مهاب اهنولو ٠١ اهئاذحو ٠٠ اهيايث لماكب اهريرس قوف ةدقار اهتار

 ٠٠ ةلدسم اهنوفجو ٠٠ لئام اهسارو ٠٠ ريرسلا ةءالم نول ىف

 ْ ٠٠ قهشت اهناك ناتجرفنم اهاتفشو
 +٠ اهابتنا اهلك تحبصا “٠ مالا تهبتناو

 ٠٠ ريكفتلاو عزجلاو : فوخلا امهؤلم اهانيعو
 اهلعل ٠٠ ضيني لازي ال هنا ٠٠ اهتنبا بلق عمستت تنحناو

 ةجاجزو « ةغرافلا نيربسالا ةبوبنا تارف تتفتلاو ٠٠ هتاضبن رخآ

 نمب دعب ررقت مل ىهو « نوفيلتلا ةيحان ترجو ٠٠ مونملا ءاودلا.

 اذه سيل ٠٠ اهتبكت ىهو 2 اهينيع ىف عمجتت عومدلاو ٠٠ لصتت

 سيل -٠ اهمتكت ىهو اهيتفش نيب ةقلعم ةخرصو “٠ عومدلا تقو
 عيطتست امم عرسأ ٠٠ ةعرسب رودي اهلقعو ٠٠ خارصلا تقو اذه
 ٠٠ ؟ فاعسالاب لصتت له ٠٠ هقحالت نأ

 !! ةحيضفلا ٠٠ ةحيضفلا : ةملك اهسار ىلا تعفترا ةاجفو

٠ 
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 ؟ ** توملا كشو ىلع .اهتنباو ةحيضفلا ىف ركفت فيك
 اهتنبا ةحيضف ٠" ةحيضفلا ىف ركفي لازي ال اهلقعف كلذ مغرو

 عج اهتنبأ ةاقتا: ىلا ةجكم اهرزكفت لكو ++ ةلئاعلا_ ةحيضفو *“
 ٠.٠ ةحيب ذفلا بنجتا

 فانيلا لاجرق +« فقاعسالاب قصتق 94 . ةعوتنب .تورقو

 راحتنالا بايسأ نع لاسيس سيلوبلاو ٠٠ سيلوبلا نوفلبييس

 !! ةحيضفلا نوكتو ٠٠ و
 نع لأستل « تيبلا نم بيرقلا ةضورلا ىفشتسمد تلصتاو

 نيترم لبق نم هيلا تجاتحا دقل ٠٠ هفرعت اهنا ** فوؤر روتكدلا
 ٠ روتكدب ىندجنا ٠٠ بر اي ٠٠ ىفشتسملا ىف هدجت اهلعل ٠٠ اثالث ىأ

 : ةعرسب تحاصو ٠ فوؤر روتكدلا اهيلع درو
 ٠ ىدهز زيزعلا دبع موحرملا مرح ٠*٠ روتكد اي تايانع انأ

 ٠٠ فورعم لمعا ماوق ٠٠ روتكد اي ماوق كنيزياع
 : توم اهيف سيل ةايحلا ناك ءوده ىف روتكدلا لاقو

 ٠٠ مناه تايانع اي ريخ
 : همولت داكت اهلجغت .ىف ىهو تلاقو

 * اهلاحب ةبوينأ ٠٠ نيربسا ةيوبنأ تدخ روتكد اي .ىليل ىتنب -
 - يقشتسلا اهونقتتا نكفم + قناه .قآزي ال وشو روتكذلا قاقإو

 * تقولد اهليجت كوجرأ ٠٠ روتكد اي شالب : مالا تلاقو
 +2 هاوي ناجي انا + نيشاع» ةلكقو
 +: هب + ىيعشت و فاه ة*هنلاقو
 ٠: اهتاكم ةفقاو تلظو +٠ نوقيلتلا ةعامس تقلأو
 اهدتنب ىدحا اهعم سيل ٠٠ تيبلا ىف اهدحو اهنأ ىلا تهبتناو

 ٠٠ اهتبيصم ىف اهدعاستف
 ٠*٠ اهعومد ترمهنأو ٠٠ اهدحو اهنا
 ىكبت اهنكلو ٠٠ اهتنبا ىلع ىكبت ال اهنا ىكبت ىهو تسحأو

 نيا



 اهب اهدالوأ هعنصي ام ىلع ىكبتو. ٠٠ اهظح ىكبت ٠٠ اهسفن ىلع
 ٠٠ نهاسقا ىليلو ٠٠ اهنومحزي ال ٠٠ ةاسق مهنا ٠-

 ٠١' ةعرسب اهعومد تفجو
 لعفت اذام ىرذت ال اهمامأ تفقوو + ةفوهلم اهتنبا ىلا .تداعو

 اهكلدت تذخأو اهدي تكسمأو ٠٠ اًئيش.لعفت نأ بجي اهنكلو ٠
 ٠٠ اهدي تكرت ْمْك ٠٠ اهتاسملب ةايحلا اهيلا ديعت نأ عيطتست اهناك
 ++ اهيحرو ىلإ 'رطنك الا ديمتت هو + "اهءاذح اهدع. ملك تذخاو
 هيلا :ترظن نا يدق ناك ٠٠ نيرسلا ةءالم نول ىف تهابلا هجولا

 نأ عطتست مل مث ٠٠ اهبلق عمستت ةيناث ةَرَم تنحنا مث ٠٠ هدجت الآ

 ٠٠١. ةيناث ةرم اهعومد ترفهثاو ٠٠ اهتنبا هجو ىلا ترظنف « مواقت

 ' ٠٠ اهدسج هب تطغو ريرسلا ءاطغ تدشو
 ىجرفسلا دمحمو ٠٠ ةعيرس تاوطخ ىف ةفرغلا نم تجرخ مث

 تلخد مك ٠٠ ءاهلب ريباعت ههجو ىلع و تماص ةقرطلا ىف فقاو

 .نل اينولوكلا نأ ملعت ىهو ٠١ اينولوكلا ةجاجز نع ثحبت اهتفرغ

 *ةعرسب رودي اهلقعو ٠٠ ائيش لعفت نا بجي اهنكلو ٠٠ ءىشب اهديفت
 ٠ ىحتف هنأ دب ال ٠*٠ ؟ هتعنص ام اهسفنب ىليل تعنص اذال

 ىلع اهبصيو ةرمدم ةنعل لمحي اهردص نم .داح غارص عفتراو
 ٠٠ اهتنعل نم ةاجف تفاخ مث ٠٠ ىحتف سأر

 ىتنبا ذقنا طقف ٠٠ هحماس ٠٠ هنعلأ ال ىنأ ٠0 ىبو اي. الا
 كافك ٠٠ نينثا ىنم ذخأت نأ عيطتست ال كنا ٠٠ بر اي اهذقنا ٠

 ٠ رثكأ اهعومد ترمهناو ٠٠ حودمم تذخأ نأ

 زهتنت اهناك ٠١ اهجيشن .توص عفتراو ٠ ءاكبلاب تجشنو

 . 000 +٠ اهسفن نع سقنتل . اهتفرغ ىف اهدحو اهدوجو ةصرف

 دوعتو ٠٠ اينولوكلاب اهنيبجو اهيدي كلدت اهتنبا ىلا تداعو

 امهنا ٠٠ اهيدي سسحتتو ٠٠ فقوت هنأ اهيلا ليخي ٠٠ اهبلق عمستت
 ٠ :١! بر اي ٠٠ بر اي ٠٠ بر اي ٠٠ تتام اهلعل ٠٠ ةدورب رثكأ

 ٠ اهذخأت نأ لبق ىنذخ ٠٠ اهعم ىنذخ « اهتذخأ ول
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 لمدت « ةضرمم هعمو روتكدلا رضح قئاقد رشع لالخ ىفو
 ٠ دلجلا نم اموطرخو « ايجاجز اعمقو ٠ ءاودلا تاجاجز ضعي

 هتماستباو لخدو « ىليل ةرجح ىلا ةعرسب ىجرفسلا هداقو

 تهابلا اههجو مالا تعفرو « ةايحلا لمحي ءاج هناك هيتفش نيب
 : فعض ىف تسمهو ٠ عومدلاب بضخملا

 ٠٠ صالخ ىد ٠٠ روتكد اي ىنقحلا
 عمستي ىليل قوف ىنحنا مث «٠ ةفطاخ ةهرب روتكدلا هجو دقعتو

 ٠٠ ىنئمطا : لاقو امستيم هسأر عفر مث * ٠ هتعامسب اهبلق

 ليسغ ةيلمع اهل ىرجي ادب مث ٠ اهعارذ ىف ىليل روتكدلا نقحو
 لامأو ٠٠ ةدماه ساقنأ اهيف ددرتت ةثج هيدي نيب ىهو ٠* ةدعملا

 ةشابكأ أهيكفا ىف عسخوو ةرشك ىلا اهمف حتفو ٠ فلقلا ىلا اهسار
 ٠٠ .ليوط عيفر موطرخب هيف ىلدأ مث « احوتفم هب ظفتحيل ةيندعم
 قرف ايهجور ةققاو مالا +. ملل نف يدع اهداغ نزيك تهواتو
 ءاعد اهيندع ىفو ٠* عزجلاو 2 ةفهللاو ٠ فوخلا نم ةياحس ىف
 كرتقل اهنع ريدتست مث اهتثبا ئلا انيح.ضتتو ++ هللا ىلا تماص
 اهنأ فشتكت مث * انيح بيبطلا .دعاست نأ لواحتو + باسنت ةعمد
 ىف قرغت دوعتو ٠*٠ فكتف *٠ هيف هدعاست امم رثكأ هلمع لقرعت
 : مقعدلاو < عومفاو  ةقيللاو + فوحلا

 ٠ ىعانصلا سفنتلا ةيلمع ىليلل ىرجي روتكدلا ادب مث
 ٠٠ اهدعتو اهسافنا بقرت ٠٠ اهتنبا هجو ىلع مالا انيع تزكرتو
 ٠ كش دمحلا ٠٠ هلل دمحلا ٠٠ سفنتت ٠٠ معن ٠٠ سفنتت اهنأ

 : .يعانصلا.سفتتلا ءارهجا ىف نكست ةيضومملا ىوتكدلا كوكو
 , : هملقو هبقاروا جرخي ىهو لاقو مألا ىلا تفتلاو
 نم كرجتت مزال شم سب ٠٠ ةسيوك ىقبتاح حبصلا هركب

 ٠٠ ىوقم ءاود اهل بتكاحو « موي ماك ةفيعض لضفتاحو ٠٠ ريرسلا
 + ةيروش الا ةهلع قكات مزال نقعو

 : نيتركاش نينيعب بيبطلا ىلا رظنت ىهو مألا تلاقو
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 ٠٠ روتكد اي كيلخي انبر
 : مالا تلاقو ٠٠ ةيودالا ءامسأ بتكي رؤتكدلا ادبو
 ؟ ٠١ روتكد أي ىتدوأ ىف اهلقنأ ردقا
 ٠٠ عنام شيفام : ةباتكلا ىف رمتسم وهو لاقو
 ريرس ىف اهادقراو ٠* ىليل لمح ىف ةضرمملاو مالا تنواعتو

 + اًثيسش' تركذت اهناك ةعرسب بيبطلا ىلا مألا تداع مث ++ مآلا
 : عزج ىف تلاقو

 و افلا نا فراغ اقنا ليسا كورا وكم اين سل
 ء/+ :ىلمطا + < عفاف: 1317+ ةيتكك: انج ديف دقو نيبطلا ةيمطاقاو
 ٠١ انانئمطا اهديزي هناك ٠ ةحيرم ةريبك ةماستبا مستباو

 ٠*٠ روتكد اي.كيلخي انبر : لوقت مالا تداعو

 عمجو «2 ةيودآلا ءامسأ اهيف لجس ىتلا ةقرولا بيبطلا اهلواتو.
 رخآ اًئيش تركذت اهنأك مالا تحاصفق 2« فارصنالاب مهو هتاودا

 ٠٠ روتكد اي ةدحاو ةقيقد : هتيسن

 اهتبيقح تجرخأو ٠ اهبالود تحتفو 2 اهتفرغ ىلا تعرسا مث

 هيطعت نأ الوأ تررقو ٠٠ بيبطلا رجأ ددحت فيك تراتبحاو ٠”

 ٠٠ نيتعاس نم رثكا ىليل بناجب ىقب هنكلو ٠٠ تاهينج ةرشع

 تعضو مث ٠* اهينج نيرشع ةبدقحلا نم تجرخأو ٠٠ اهتايح ذقنأو
 تسدو « بيبطلا ىلا ةعرسم تداعو ٠٠ هتقلغاو بالودلا ىف ةبيقحلا
 ٠*٠ هييج ىف اهعضوو , اهيف رظني نأ نود اهذخاف : هدي ىف دوقنلا
 : لوقت تداعو

 ٠ روتكد اي ىازا كركشاأ ةفراع شم انأ
 ٠ ىليل ةمالس ىلع هلل دمحلا .: روثك دلا لاقو
 : اهتع فقفخي هتك اننستبم درطتسا مك

 ٠٠ نيربسالا ةضوم ىف ندعلاط لود نيمويلا تانبلا لك
 ٠ .تلاقو "+ ةنيكسم ةعاستنا مآلا تفيسشيأو

 نيش



 ىليلل ريغ ام ةياغل , ةيوش اياعم لضفت ةضرمملا نكمم
 : ٠.؟ اهموده

 : ةضرمملا ىلا تفتلي ىهو روتكدلا لاقو
 ٠ جرخو ٠٠ ةيحت اي مناهلا عم ىكيلخ ٠٠ ىوق ب
 ىتلا اهبايث ناريغي اءدبو ٠٠ ىليل ىلا ةضرمملا عم مألا تداعو

 لازت ال امهيديأ نيب ىليلو ٠٠ ةدعملا ليسغ ةيلمع رثأ نم تلتبا
 ٠٠ فع مو + ماظتناب سفنتت .- سفنتت | نكلو .. ةهئات

 اهفارطاو اههجو اكلدو ٠٠ مونلا ناصمق نم ايوتش اصيمق اهاسبلاو
 ٠٠ ريرسلا ءاطغ اهلوح امكحأ مث , اينولكلاب

 ٠ فرصنت نأ لبق نيهينج ةضرمملل مالا تطعأو
 ٠ ىليل عم اهدحو تدقبو
 , عيرم ثفاخ ءوض ةرجحلا داسق : ةيبشخلا ذفاونلا تقلغأ

 :+ نيتيعلا ةقيسسه ةدقار ىهو .« انقايب ىتيل هجو ةلالخ كادزا
 ٠ مئاه فيطك سفنتت ةديعب حور ٠ ٠ ضيرم كالم

 ىلا رظنت ىهو « ريرسلا بناجب تسلجو اهدعقم مالا ترج
 قيضت مث ٠٠ اهينيع اهيف حتفت ىتلا ةظحللا رظتنت اهتنبا هجو
 ٠٠ اهلوا نم ىليل ةصق عجارتو ٠٠ اهراكف١ ىلا فرصنتف راظتنالاب
 ايحاتجيو *٠ ىحتف هجو اهتليخم ىف زفقي مث ٠٠ تدلو نأ موي نم
 دشق+ ىذلا قه ةنإ--- اهءابقعإ قّرعي داح ظيغ © + ظيفلاب روعتش
 اهذقنت نأ تلواح دقو ٠+ توملا ىلا اهعقد_ئذلا ىه *- اهتنيا- ةايح
 ٠ هاننثت اهلعف < :اهتحوزو ©« اهتسمحو ++ :اهتيقاوا + هن

 ٠ هل اهتكرتف ٠٠ هب اقلعت دادزت تناك اهنكلو ٠٠ هنم اأربت اهلعل

 اذام ٠٠ نكلو .: ٠ اهريصم ىلا قيدفت اهلعل ٠ اهتيرج اهل تكرت
 * ! ترحتنا ٠٠ ةيرحلا ةجيتن تناك

 قنع ىلآ نادتمت اهيدي نأ تسحاو ٠ داحلا ظيفلا اهب .دتشاو
 ىف ىرجتو اهناكم نم موقت نأب مهت اهنأ تسحأ ٠٠ هاقنختل ىحتف
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 * اهتنءا بذع ىذلا وه هنا ٠٠ م يل

 ٠٠ ناحتتالا ىلا .اهعقد ىذلا ىه ٠٠ اهتايح دسفأ ىذلا وه

 اهمأ محرت مل اذامل ٠ ٠ اضيأ اهتنبا لمشت اهتروثب تسحأ مك

 هذه ٠٠ ةينانألا تنبلا هذه ** باذعلا اذه لك اهل بيست !نامل ٠٠

 :ثقلخ ىلا ىتح + حاترتل صنت نا انيرث اهنا ٠١ ةدسافلا "تندلا
 اهسفن لتق ررقت امدنع اهنأ ىردت ال اهنا ٠٠ بدذعتت امأ اهءارو

 ٠٠ اهمأ لتق اضيأ ررقت ىهف

 هجو ىلع لاهنت نأ ديرت اهنأ اهتروث ىف ىهو مألا تسحأو

 نأ ىلا .. اهتينانأ نم .قيفت نأ ىلا اهعفضت لظتو ٠٠ اعفص اهتنبا

 ٠٠ ىرخأ ةناسنا نم ةعطق اهنا , اهسفنل اكلم تسيل اهنأ لا هبتنت

 لك ىف مألا هذه باسح ب 5 نأ بجيو ٠٠ اهمأ نم ةعطق

 ٠٠ اهتافرصت

 : تادهنتلا رخآ هنأك « تفاخ فيعض توص ردصو

 ٠٠ امام ٠٠ امام

 ٠١ اهتنبا هجو ىف تلطأو ٠٠ مالا تهبنتو

 مث +1 مايتم ا اهناغ اهلوح ظنت نهو ++ اهينيع تحته قل
 ٠ مالا .ينيعب ةنبالا اتيع ثقتلاو < .فعض ىف اهنسار ترادأ

 ' ٠ امام : سمهت ىليل تداغو .

ا ىتفش نيب ًاهتايح بكست نأ لواحت اهناك مالا تنحئاو
 ' اهنب

 *٠ ىتبيبح اي ىمان ٠٠ ىليل اي ةمالسلا ىلع ل دمحلا : تلاقو

 : تسمهو 2 ةفيعض ةماستبا ىليل تمستباو
 او «.٠ انآ

 3 ىمانث مزال لوقيي روتكدلا 5 ٠ شيملكتتام

 ناتمئاغ اهانيعو ٠٠ ةفيعسض ةماستبا مستبت ئليل تداعو

 اني يل نواح تانطلال ١ ماسلا 2 ينل دن اه

 ٠ اهيتفش قوف نم ةماستبالا تعاضو ٠٠

 ٠٠ ةهرب اهيلا رظنت مألا تلظو ٠٠ تمانو

 مع



 قلقت نأ ىثخت اهناك ٠٠ ةتماص عومد ** اهعومد ترمهتا مك
 ٠٠ اهعومدب اهتنيا

 ه٠ ىليل ٠٠ ىمام :؛ حرم ىف حيصت ىهو « ةفرغلا. جراخ نم ةليبن توص عفتراو

 . تفاخلا ءوضلاب ةليبن تمدصو +٠ ةوقب ةفرغلا باب حتفنا مث
 ىف اههجوو شارفلا ىف ةدقار اهتخأو ٠ اهمأ ىدخ قوف عومدلابو
 : عزج ىف تسمهو اهتحرف تافطناو ٠٠ توملا نول

 ؟ ٠. لصح ىللا هيا

 تمصلاب ةليبن ىصوت اهيتفش قوف اهعبصأ مالا تعضوو
 ىهو « اهعباصأ فارظأ ىلع ةفرغلا نم  تجرخو « اهادعقم نم تماق
 ٠. اهلام ىليل ٠٠ ىملكتت ام ٠٠ امام اي هيأ لصح : اهلأست اهءارو ةليبنو ٠٠ ةيجراخلا ةلاصلا ىلا ةفيعض تاوطخ ىف تراسو ٠٠ ءوده ىف ةفرغلا باب تقلغأ مث « اهعم ةليبت بحست

 : تلاقو اهتنبا ىلا اخئاش امره اهجو تعفر مث « ةلاصلا ىف ةكيرالا ىلع تسلج ىتح . اهقيرط ىف تراس ٠١ مالا درت ملو
 ٠٠ نيربسا :ةبوبنأ تعلب ىليل كتخأ

 ٠.٠0 ربخ اي : عزف ىف تلاقو . دعقملا ىلع ةليبت تطقسو
 ٠٠ رحتنت ٠" اهسفن تومت ةزياع تناك اهتمدص ىلع اهنيعي ام اهتنبا ةمدص ىف دجت اهناك مالا تلاقو
 ٠.. ؟ هيل : ةليبن تلاقو

 : مآلا تلاقو

 اهسفن ىلع ةدوالا ةلفاق اهتيقل تمق انأ ٠٠ شفرعا اه
 ٠ تتام نوكت ام ىز ةدقار اهتيقلو ٠٠ بابلا ترسك ٠٠ حاتفملاب
 ٠٠ تحار اهئامز تناك.٠٠ انقحل فوؤر روتكدلا نا الولو

 اهناك تلاق مث , اهراكفا ىف ةهئات ىهو ةرتف ةليبن تتكسو
 ٠٠0 ؟ تقولد اهيزاو : اهسفن بطاخت

 : مالا تلاقو

 نا



 ٠*٠ ةسيوك ىقبتاح هركب لوقيب روتكدلا ٠٠ شل دمحلا

 هسلو ٠٠ هبحتب هسل ىه ام ٠٠ بدسلا ىه ىحتف مزال

 ٠0 ىرت اي ٠ مهنيب هيا لطح امنا ٠١ هلباقتب
 : اهتنبا هجو ىلا علطتت ىهو مالا تلاقو

 ٠* كليكحتب شم ىه
 : دمك ىف ةليبن' تلاقو

 هتريس شيلبجتبام ىهو تقلطاو تزوجتااه موي نم ٠٠ ادبأ
 5 اددا

 ٠ هحماسي انير : ساي ىف دهنتت ىهو مالا تلاقو
 : ةليبن تلاقو

 ىز دحاو بحت اهيز ةدحاو ةفراع شم انذ ٠٠ ةنونجم ىد

 ةقيرط هيف ناك ول سب ٠*٠ رحتنت اهنا ةجردل هبحتو ٠٠ ىازا هد
 ٠٠ هنم اهصلخنت

 : اساي دشأ ىهو.مالا تلاقو

 ٠*. انير الا شاهصلخيام ٠٠ ىتنب اي ةقيرط شيفام
 ٠٠ سايلا ةوه ىف اهما١ عم. تطقسو « ةليبن هجو شمكناو

 ىرج ام ليصافت مألا هلالخ ىّرت اعطقم اثيدح ناثداحتت اتذخأو

 : اًئيش تركذت دقو تلاق نأ ىلا ٠٠

 ام لبق ٠٠ ىليل' كتخأ ريرس تاضايب ىريغ ةليبن اي ىموق

 !١*٠ ىجيي ىكوخأ
 لبتسغ ةيلمع رثأ نم ةلتبملا تاءالملا تلدباو ٠٠ ةليبن تماقو

 .6 اهمأ عم تسلجو .تداع مث « ةدعملا

 اهتخاو اهما نيب اهينيعب ترادو . ىقيف تلخدو بابلا حتفو

 ٠٠ امهنم دحا اهيلع دري ملو ؟ هدك نيدعاق مكلام : تلاق مث

 : ثدح ام اهئاكذب جتنتست نأ لواحت اهناك لوقت ىفيف تداعو

 ٠ ؟ ىليل نيف
 هدو



 ٠٠ ةميان : دهنتت ىهو مألا تلاقو

 : اًئيع اهمأ ىلع رفوت اهناك ةليبن تلاقو
 نيريسا ةبوبنأ تذخأ ٠٠ زحتنت تلواح ىليل -
 : ىفيف تحرصو
 لمحن اتازياع ٠٠ ةيافك شم انعلد ؟ هيل ٠*٠ رحتنت ٠- هيا

 ٠٠ ١ ىتعي اهيلجر سوبن ٠٠ هدك نم رتكأ هيأ
 : ةفهل ىف تلاقو اهتبلغ اهفطاوع ناك تتكس مك
 ٠. ؟ هيأ اهل لصحو.ب
 : ةليبن تلاقو

 ٠ ةدبعم ليسغ اهل لمعو . هج روتكدلا ٠٠ ةجاح الو
 . ٠* ةميان تقولدو

 : تناأمطا اهنأك خرصت ىفيف تداعو

 انإ ٠ لح اهل فوشن مزال ٠٠ ربلا اهبيجتاح شم ىد تنبلا -
 شم ٠٠ اهبرضي دمحا هيبآ ىلخآ الاو « اهبرضأ موقأ ىل ايهتم
 ٠٠ هد لك اهسفن ىفو انيف لمعت اهبيسن نكمم

 ىف ىهو امهتخا ايري.مل امهنا ٠٠ اهتنبا هجو ىلا مألا ترظنو
 هحيحصت نكمي أطخ نع ناثدحتي امهناك اثدحت امل الاو ٠ توملا نول

 ةعهاب لظت توملا ةروص نا ٠٠ موي لك ثدحت نأ نكمي ةطلغ نع ٠٠
 ٠ اهتأر ىتلا اهدحو ىه ٠٠ اهايري مل امهو ٠٠ اهاري نم لك مامأ

 ؟ دمحأ هيبآل لوقناح انحا : ددرت ىف ةلئاستم ةليبن تلاقو
 : : ةعرسب ىفيف تلاقو

 ةفراع انا ٠٠ لح هل فوشي مزالو ٠٠ هل لوقن مزال ٠٠ اعبط
 حوريو / فرعي دمحأ ايوخأ مزالو ٠ * ىحتف وه ببسلا ٠٠ ببسلا
 9 ٠٠ هدح دنع ةهفقوب

 : هل ضقن ال امكح ردصت اهناك مالا تلاقو
 ٠ ةجاح لوقياح مكيف شدحام ٠٠ ةجاح فرعياح شم دمحا

 : طخس ىف ىفيف تلاقو

 كرش



 1 نا ةياعل :اهيله ورا وك لست ان "انما هبل اج
 : ةدح ىف مألا تلاقو

 لكعو + هلتتاعا ناك لخا كرلف ن5 ويف او ساكت
 ٠٠ ادبأ فرعي دح هزياع

 ٠٠ هيا هل لوقناح لام١ : ةليبن تلاقو
 ٠٠ ةنايع اهنا هللوقناح : مالا تلاقو
 ّ ىفيف تتكسو

 اهب نلبقتسي ىتلا ةبذكلل نهسفنا نددعي :ثالثلا تايتفلا تسلجو
 ىرتل موقت نأ اهب بيهي. اهبلقو ... اطخس نهدشأ ىفيفو .. دمحا
 ىلع ممصتو ٠٠ اهسفن داعت اهنكلو « اهيلع نئمطتو ٠ ىليل اهتخا
 ..اهسفن بقاعت اهنأ سحت هتاذ تقولا ىفو « اهلامهاب اهتخأ بقاعت نأ
 . نأ لواحتو « ىليلب ىحتف ةقالع ىف ثيدحلا عطاقم نيب ركفت ةليبنو
 اهبح نم اهتخأل اجرخم دجت نأ لواحتو « امهنيب ىرج ام جتنتست

 انايشاو ةروشلل ملمشتم انايحا-*+ اهفطاوع اهفذاقتك مالاو
 اهتنبا ذاقنا ىف ترخآات دقو اهسفن روصتت مث ٠٠ عزجلل ملستست
 صارقاأ ىليل هيف تلوانت ىذلا ,تقولا ىف تيبلا جراخ تناك ىل ى٠
 مالا ردص ىف علفتريو ١٠ * .تومث تناك ٠٠ ثدحي ناك !ذام ٠ توملا

 ءاجو ٠٠ بر اي ازكش ٠٠ هلل دمحلا “٠ هلل ديحلا ٠٠ راج ءاعد
 0 8 ٠٠ دمحأ

 ناتعمال هانيعو ٠٠ ىركسعلا بيردتلا رثآ نم ناتدروم هاتنجو
 ةيوق ةماستبا هيتفش نيبو ٠٠ الوط دادزأ هناك ةدودشم هتماقو ٠

 : عستت هتماستباو لاق مث . هتاوخأو همأ ندب هينيعب فاطو ٠٠
 22020٠ ؟ هدك نيزوبم مكل ام

 نأ نود ثالثلا تكس مث دحاو سفن ىف نملكتي نا ثالثلا مهو

 ةيذكلا ةدايق ٠٠ ةدايقلا مامز تلوت اهناك مالا تلاق مث ٠٠ ائيش نلقي

 ٠٠ ةيوش ةنابعت ىليل لص' : ةريبكلا
 2٠٠ ؟ اهلام : دومج ىف لاقو , ههجو ركعتو هتماستبا تطقسو

 نرخ



 شثبجو ٠٠ تخادو ٠٠ ةمزا_ اهل تج : ةعرسب مالا تلاقو

 + .ةرازلا ىف باهتلا اهدنع نأ لاقو < روكلا
 : لاقي هبا فوق 1غ قيصيلا ادهههم لفتح هكل' دك نتحلاو

 ٠*٠ ؟ نيف هيه
 ٠٠ ىتدوأ ىف ةميان : مالا تلاقو
 همأ مامأ ابصتنم اليلق فقوو .٠٠ * متهي الأ دمحأ لواحو

 هردص ىف لملمتي هبلقو ٠٠ هتفرغ ىلا اهجته راس مث ٠٠ هيتخاو

 ٠ هتفرغ لخدي ملو ٠٠ هفطاوع زهت هتخأ ىلع عزجلا حيرو ٠٠
 هجو ىلا رظني فقوو ٠٠ ءودهب اهباب حتفو ٠٠ همأ ةفرغ ىلا هجتا
 نا ٠٠ هينيع ىف عزجلا دتشا دقو ٠٠ ةهئات ٠ ةدقار ىهو هتخا

 روصت امم اضرم دشأ اهنا ٠٠ ريرسلا ةءالم نول ىف تهاب اههجو
 تامسسق ثنالو ٠٠ دحلا اذه: ىلا اضيرم ادحأ ادبا ري مل هنأ ٠٠

 ىلع اهدعاست اهلعل ٠ هنانح نم ةعرج هتخأ لواني هناك ههجو

 ةرازقو. + اهيلَع ةتروقو + اهتع ةيبشق ةظمف ىف سنو -- كقعلا

 « ةفرغلا نم جرخو. اهنع ههجو رادا مث ٠٠ اهلمهي ناب هذختا ىذلا

 ةلاصلا ىلا ةعيرس تاوطخ ىف راس مث. ٠٠ صرح ىف بابلا قلغاو
 : ةفهل ىف همأآ لأسي قلطناو . ةيجراخلا

 :+ 4 ةيآ لاق ىوتكملا -
 : اهينيعب هتفهل نم ففخت نأ دمعتت ىهو مالا تلاقو

 ىقبتاح اهنا لاقو ٠٠ ميجر اهل لمعو “٠ اودلا اهل بتك
 . ٠٠ ريرسلا نم موقت مزال شم امنا ٠٠ نيموي دعب ةسيوك

 ٠٠ بذكلا ةداجا ىف امهيأر امهلاست اهنأك اهيتنبا .ىلا ترظن مث

 ناب هقرتجي قيمع ساسحاو ٠٠ لملمتي هبلقو. افقاو دمحا لظو
 ٠٠ ةنع هنيفخي نأ هاتخاو همأ لواحت ائيش كانه

 + + قيم ووتكدلا نقب + لاق مك
 ٠٠ فوؤر روتكدلا : ءودهلا ىعدت ىهو مالا تلاقو
 4 بمتحأ تكسو
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 ةدتاجتسم امهدن لخو + افوتفين ةلئطدح اهتم, لك ةليدو اىقيلو
 ٠ امهنع امعر ةقيقحلا قلطنت نأ ىشخت امهنم الك ناك « اهتدارا لكل

 لخدو ٍنهكرت مث 2 هيتخأو ةمأ ىلع ىرخأ ةرظن دمحأ ىقلأو
 نكلو ٠٠ ركفي الأ لواحي سلجو +٠ هءارو اهباي قلغأو , هتفرغ
 ٠٠ اهبذكب سحي هنا ٠٠ هيلع بذكت همأ نا ٠٠ همهدت ٠٠ راكفألا
 ٠ .ىليلل ثدح دق نوكي نأ نكمي اذام ٠ ؟ هيلع. بذكت اذامل نكلو

 نوكي نأ نكمي امع هلايخ دعبي نأ لواحي لظو ٠٠ ؟ له ٠٠ ؟ له
 ةروص ديعتسي ىهو ٠٠ هنم ىوقأ هلايخ نكلو ٠٠ ؟ هتخال ثدح دق

 هلايخ ىثبي مث مث ىحتف عفا ةرامعلا عم اهآر امدنع ىليل

 هتخأ نوكت نأ نكمي له ٠ 9 ؟ له ٠٠ 0 ٠ ةروصلا هذه ىلع

 قلع ايتدع ايف ا ل وا
 ٠*٠ ؟ اهسفن ضهجت نأ

 ٠٠ ؟ ثدح ام وه اذه له

 2  قنتخي داكي ىتح رمضي هيلقو « هيدي نيب هسار ىقلأو
 ٠٠0 هرعش تالصخ ىف دشت هفباصأو

 ٠ ةقيقحلا فرعي نأ ديري ال ٠*٠ فرعي نأ ديري ال هنا

 ٠٠ همآ هب تقطن ىذلا بنذكلاب ىفتكي نأ ديري
 ٠* هسارب فوطت ىتلا تالايخلاو روصلا هذه دمخي نأ ديري
 ؟ لعفي نأ عيطتسي اذام « اهنم دكاتو , ةقيقحلا فرع ولو
 ٠٠ ؟ هتخأ لتقي له
 ىف ضيبا اههجوو ةدقار ىهو هتخأ ةروص هلايخ ىف تعفتراو

 فاخي هناك ٠٠ نانحلا نم ةسمل هب ترمو ٠٠ ريرسلا ةءالم نول
 نع اهتم تاعي < ةداكلا نع اهيلع تاكيو هيف نه اذه اهيلع

 ٠ ائيش عيطتسي ال ٠٠ اهلتقي نأ عيطتسي ال هنا ٠٠ اال ٠٠ اهلتقي نأ
 نم صلقتيل هسفن لتقي نا عيطتسي الو « هدسج ىف ةهاع اهنا

 ٠*٠ هتهماع

 عش تناذ ام: اهل ئرج اميف اهكباسي نا ىتخ عيطتسي ال ها

 نط



 عيطتسي .نل هنأ دقتعت تماد ام ٠٠ باجحلا اذه هلقعو اهلقع نيب
 اذه تانبلا عضي اذامل ٠٠ اهرذعي نأ عيطتسي الو 2 اهمهفي نأ
 ايند ىف نشعي اذامل ؟ ٠٠ نايبصلا نهتوخا نيبو نهنيب باجحلا
 ؟ ٠.٠0 نمايند نهكراشي نأ خألل نحمسي الو , تاديحو 2 ةديعب
 74 عردص ىف اهئاطخأ نع ىشحتو + اهرسب ىليل هل حوبت ال اذان
 ٠.٠0 هيلع ةدنتسم « دحاو قيرط ىف اريسيل هدي ىف اهدي عضتو

 ٠ ؟ انامل

 ةريثك راكفآو 2< هيمدقب ضرألا قديو « ةفرغلاب, فوطي ماقو
 و سلا ٠ هلايخب فوطت ةريثك روصو « هبذاجتت
 2« ىنطولا سرحلا ىثشايموأ توض.. ةأجف هينذأ ىف عفترا مث
 500 ٠.٠0 نينتا ٠٠ دحاو ٠٠ حالس افتك : خرصي

 روصتي ٠٠ ادماج ةآرملا مامأ فقو ٠*٠ ءادنلا اذهب ثبشتو
 هع هلابخ ىف نلاوتت ةيركسعلا تاكرحلا روصو ٠٠ ىركسعلا بيردتلا روباط ىف هسفن

 :؟ حابصلا ىف ةدحاو ةعاس ىركسعلا بيردتلل نوصصفي اذامل

 .ه ! ؟ ليللا لوطو ٠ راهنلا لوط بيردتلا رمتسي ال انامل

 وع داع اع
 + افلا تركو

 ملستست ىهو ٠٠ ةفيعض لازت ال اهنكلو ٠٠ ىليل تقافأو ٠
 نأ ديرت ال اهنا نقب نع نا ديرت ال ٠٠ اهفعضل
 شارفلا رداغت نأ ديرت الو ٠٠ اهتيفاع درتست نأ ديرت الو :٠ قوت

 ٠. اهقعض ةمواقم ىلا د نا ري ل ل ل

 اهتلواحم عوضوم اهمامأ نرثي نأ نلواحي ال اهاتخاو اهمأو
 اهنلماعي نهنا ٠٠ بابسالا نع اهنئأسي نأ نلواحي الو ٠٠ راحتنالا
 نا كانه اه لك ٠ .رسكلا نم هيلع نفخي جاجزلا نم قيقز ءانا اهناك
 تقافا نأ دعب اهل تلاق اهمأ

 اب



 امنا ٠٠ كسفن ىف هيل هدك ىتلمع ىتنا فرعأ ةزياع شم انآ

 امل ئنعي ' انيف هيلمعتب كسفن ىف هيلمعتب ىللا نا كلوقأ بحأ
 ٠٠  ىنيتومت .ىلواحتب كناك ٠ كسفن ىتومت .ىلواحت

 عيطتست الف « اهينيع ىخري مدنلاو ٠ اهفعض ىف ىليل تلاقو
 : اهمأ امهب ةجاوت نأ

 ! ٠٠ هيا لمعأب انأ ةفراع شتنكام ٠٠ امام اي ةفسآ انأ
 1 : لوقت مألا تداعو

 *فرعي مزال شمو ٠٠ شفرعيام ىكوخأ نا كباسح ىلمعاإو

 : نيبك ءبع نم تحارتسا اهناك ىليل تلاقو
 هك اناع ان وهج
 تناكو اهيخأ ىلا اهينيع عفرت نأ عيطتست نكت مل اهناف كلذ مغر

 ميطتسي ال رخآلا ىه هنأ اهتحص ىلع نئمطيل اهيلا لخد املك رعشت

 نافرق ٠٠ اهنم نافرق هناك ٠٠ فرعي هنأك ٠٠ هتارظنب اههجاوي نأ

 ٠ هنيبو اهنيب دعابتلاب سحت ىهو ٠٠ اهنم برهي نأ دح ىلا
 عنقت نأ لواحُتؤ ٠٠ مود دعب اموي دادزي دعابتلا اذه نأ سحتو

 دقفت ىهو سحت اهنا ٠٠ عيطتست ال اهنكلو . مامتهالا مدعب اهسفن
 اهمامأ ةايحلا نأ سحت ٠٠ اهل ىقب ام رخآ دقفت اهناك اهاخأ

 ىف ٠١ اهدحو هعطقتس ٠٠ ليوط ٠٠ ليوط اهقيرط نأو « ةفيخم
 ه٠ 0! باذعلاو

 راحتنالا اهتلواحم ىلع مدنلاب اهسفن عنقت نأ تدارأ دقو

 .اهنال ةديعس اهنا ٠٠ ةمدان تسيل اهسفن ةرارق ىف اهنكلو
 نأ دقتعت ىه لب ٠٠ اهتلواحم ىلع ةمدان تسيل اهنكلو ٠٠ تذقناأ
 تالواحم ٠٠ رماو ىسقأ ىرخأ تالواحم نم .اهتذقنأ ةلواحملا هذه

 اهل ىرج ام دعب هلعفت نأ نكمي ناك اذام ىردي نم ٠*٠ اهيردت ال
 نكمي ناكو ٠١ افينع اتبك لمحت اهباصعأ تناك دقل ٠٠ ىحتف عم

 توملا ةلواحم تسيلو ٠٠ ةلواحم ةيآ ىف تبكلا اذه نع سفنت نأ

 كل



 نم ىسقأ انايحا نوكت ةايخلا ةلواحم نا ٠* تالواحملا رشأ ىه
 ٠٠ توملا ةلواحم

 ٠٠ تاياكحلا نم ريثكب اهنع هفرت نأ لواحت اهيلع لبقت ةليبنو
 نع +“ اهسفن ّنع ثيدحلل اهرجت نأ ةسفن تقولا ىف لواحتو

 ثبشتتو ٠٠ لهاجتت ىليل نكلو ٠٠ راحتنالا اهتلواحم ةياكح
 الو , اهدحو اهصتمت ىولحلا نم ةعطق اهباذع ناك ٠٠ تمضلاب
 ٠٠ اهيف اهكراشي نأ دخأ عيطتسي

 اهل مستبت ىهو « ةحارصب اهل تلاقو « ةليبن اهب تقاضو
 ٠٠ ىل ىكحتاح شم : اهيرغت اهناك

 : اهفعضل ةملستسم ىهو ىليل تلاقو

 ٠٠ ةجاس:لك ةفراع ىتناام *< لبله اياهّيآ ىلع.
 ٠٠ رابخالا رخآ ةفراع شم ٠٠ ال : ةليبن تلاقو
 ةرداق شم ٠*٠ ةنابعت ىلصأ ٠٠ لبلب اي نيدعب : ىليل تلاقو

 ٠. ىكحأ

 ٠٠ ؟ انا كليكحأ : ةليبن تلاقو
 ٠٠ ىكحا : دهنتت اهناك ىليل تلاقو
 ىف ىعاتب سيئرلا ٠٠ ىتس اي ىفوش : ةكحاض ةليبن تلاقو

 هل تلق ٠*٠ تضقرو .٠٠ ىاشلا ىلع ىنمزع تتاف ىللا ةعمجلاو ٠0.. ىلغشب بجعم شم فسالل امنا ٠٠ ىوق ىب بجعم ةكرثلا
 ىف رخاتبو ٠ ةلمهم ىنال راذنا ىل تعب ىد ةعمجلاو ٠ ٠. شكلطعنام
 ٠٠ ىاشلا هاعم دخآ ةيضار شمو « ليقت ىمدو « ىديعاوم

 ؟ هد هيا هيف ىلمعتاحو : تلاقو « ةفيعض ةكحض ىليل تكحضو
 ٠٠ لدعتيو ٠* ىنم سايي هركب ٠٠ كمهي الو : ةليبن تلاقو
 ٠. ؟ هيأ هاعم ةلماع ** دومحمو : لاست ىليل تداعو

 : حرم ىف ةليبن تلاقو
 مويلا ىف تارم عبرأ قئناختنب انحاو تلغتشا ام موي نم

 هع«



 تلغتشا .ىنا ظاغتم هنا ىلايهتم انأ ٠٠ ىفرعت ٠٠ نيترم حلطصنو
 .٠ ىنم ريغيب نوكيام ىز ٠٠

 ٠٠ ىكيلع ريغيب نكمي ام : ىليل تلاقو
 الو انأ ال ىنا مهملا ٠٠ ةجاح الو ىلع ريغيب الو : ةليبن تلاقو

 ٠* 0! لغتشيام موي الا حيرتسناح وه

 ٠ ؟ شلغتشا ام هسل ىه : ىليل تلاقو

 لغتشيبو ٠٠ ةيصوصخ سورد ىديب ٠.٠ هسل : ةليبت تلاقو
 ةده نمو ٠٠ ةعاذالا ناحتما ىنتسمو ٠٠ امنيسلا ىف سرابموك

 ىف رهتشا ول نسحأ فاخ , هضفرو مليف ىف ريبك رود هلاج نيموي
 ٠٠ شوهبدخايام ةعاذالا عوتب امنيسلا

 ٠٠ ثيدحلا نم تبعت اهناك ىليل تتكسو
 ىليل ىلا ارشابم الاؤس هجوت نأ دمعتت ىهو ةليبن تدرطتساو

 ١ : هب اهئجافت اهناك
 6 هيأ ىحتف رابخاو

 اهيسأز ريدت ىهو تلاق مث ٠ ىحتف مسا اهعامسل ىليل تدعتراو

 : ىرخألا ةيحانلا :ىلا ةداسؤلا قوف

 ٠٠ ! ىنباس ٠٠ ةجاح الو

 ٠ ؟ هيتبس ىللا ىتنا الاو ٠ كباس ىللا هوه

 35 ىتباس ىللا وه 5 ٠٠

 ؟ هيل : اهتخآ فعض نم ةظاتغم اهنأك ةليبن تلاقو

 : دهتتت ىهو ىليل تلاقو

 هتارم نا شردق الو ٠ هتارم بيسي شردقام ناشلع

 ٠٠ ! هييست
 اهناك اهتخرص تمتك مث < ىحتف ةنعال خرصت ناب ةليبن تمهو

 نادرا



 تطغضو اهدي تدهو «٠ قيقرلا ىجاجزلا ءانالا .رسكت نآ تيشخ

 : تلاقو « اهتوق اهبهت اهناك نانح ىف ىليل دي ىلع اهب
 ٠*٠ ىليل اي نمحأ هدكأ نكمي

 ٠٠ نحمي : اهتداسو ىف اههجو نفدت. ىهو ىليل تلاقو
 ٠٠ تمص امهتيب داسو
 !ديقعت رتكا اههجوو , نيتخألا ىلا تمنضناو ىقيف تءاجو

 ؟ كلام : ةليبن اهتلأسو
 + ءاكيلاب مهكأ اهناك ىفيف تقلطتاو

 امداد هيل دوسأ ىتخب انأ ةفراع شم امنا ٠٠ تفلتا ةثعبلا

 تركاذ ام دعبو ٠٠ ىشو ىف دسنتو الا اهلمعا ةجاح شيفام ٠
 +٠ ةثعبلا ىغلتت موقت اكيرمأ ىف ةعماجلا لخدأ ناشلع ىسفن تبعتو
 .رفاسأ ام ناشلع دعقتو موقت اهلاحب ايندلاو , مماتت ةانقلا مزال ناك
 : ٠* شزوجتا الو

 اذه نف اهجا وز نكذ ىلع ثمود يداك ةدحلاو فوم ىقدقا تتكلمو

 : اهيلع قفشت ىهو ةليبن اهل تلاقو 2, ىنعملا
 ٠ ىفيف اي زاوجلا لامو اهلام ةثعبلاو
 : ددرت ىف ىفيف تلاقو

 + رفاستو ىاقلا رهشلا زويتاح انك شف
 +. .ضورفابت الو اىذومكأ 5+ ةلامو + ةليبك تلاقو
 : خرصت ىهو ىفيف تلاقو
 هيا اهيف لصحياح ايندلا فراع دح ٠* ىازا زوجتن

 .٠ ةمياق برحلاو زوجتن ىنعي
 : ةليبن تلاقو

 اكيرمأ اورفاستو ٠٠ !اوزوجتتو ٠٠ قورت ايندلا هركب ىتس اي
 ٠ نسحأ ىقبي ٠٠ ايسورل اهولوحي ةثعبلا نكمي الو ٠

 ١ | : ةبضاغ جرخت ىهو ىفيف تلاقو

 ؛



 ةنيرف تقاك اذاو ++ وويكا ةوياع الو نفاسأ .هذداغت ًانااالا ى
 + انا نوف. هد كيبلا ىف رست نال ةزهاو

 مث ٠٠ اهتعفص اهتخأ نأك ةفيفخ ةضافتنا ىليل تضفتناو

 ٠ اهدحو اهاتخأ اهكرتت ىتح مونلا تعداو ٠٠ تاده

 ٠٠ اهراكفأ ىلا تداعو
 ٠ اهليقتسم ىف الو ٠٠ اهتوخا ىف الو ٠٠ اهسفن ىف ركفت نكت ملو

 ٠ ىحتف ىف اروصحم اهريكفت لك ناك
 امدنع هلعفي نأ نكمي اميف اروصحم ىحتف ىف اهريكفت لك ناكو.

 ٠*٠ راحتنالا اهتلواحمب ملعي
 ! ؟ لعفي اذام

 تلواح اهناب ملع دقو ىحتف روصتتو ٠٠ لمالاب اهبلق ضبنيو

 تيبلا محتقيو ٠٠ اهيلا عرهيو ٠٠ اهيلع ةفهل نجي داكيف « راحتنالا
 ىلا لخدي مث ٠٠ اهتوخاو اهمأب هباي نأ نود , اهمساب خرصي ىهو

 رذتعيو « اهيدد لبقي , اهشارف بناجب هيتبكر ىلع عكريو اهترجح
 ٠٠ هجوزتت نأ اهيلا لسوتيو « اهل

 ٠٠ لمألا اذه ىلع ىذغتت تناكو
 ٠٠ اهل ىقب ام لك وه لمألا اذه ناك

 اتقو كرتتو ؛ اهضرم ةدم ليطت ىتح ٠ اهفعض نم ديزت تناكو

 ٠* ؟ ملعي فيك نكلو

 نأ هتجرو « ربخلا هتغلبأو « هب تلصتا دق اهمأ نأ تروصتو

 ٠ هريفب ةايحلا عيطتست ال تماد ام ٠ اهيناجي نؤكيل اهيلا ىتاي

 تقفتاو  اهملع نود - هيلا تللست ةليبن اهتخأ نأ تروصتو
 ٠٠ اهيلا دوعي نأ ىلع هعم

 ىحتفب لصتت مل اهتخا نأ فشتكتل انايحا قيفت تناك اهنكلو
 ْ ٠٠ اهماالو ٠٠

 عم

 ( "دج  سمشلا ءىفلطت ال )



 ىه هب هتفغليأ اذا الا .« راحتنالا اهتلواحمي ىحتف ملعي نل
 ٠٠ اهسفقن

 ٠+ نطلقتا اذه :تمواقو
 د سا يي
 :. ايتنازكا قوسقا 01 بجي
 كاست اهسفن تدجو مث ٠٠ مايالا عم بونت تادب اهتمارك نكلو

 تلدع مث ٠٠ ىحتف تيب مقر ٠ ٠ مقرلا ريدت نأ تمهو ٠ ٠ نوفيلتلاب

 البق مقرلا تزاداو + اضيأ ثوقيلتلاب تكيس نلاتلا :مويلا ىفو ٠
 ٠٠ هتوص عمستس طقف ٠٠ هثداحت نل اهنآ

 ٠٠ دحآ اهيلع دري نأ تود نينترلا ئلاوتو
 هع تيبلا قل سيل ةق
 < تملا ئق حا ال

 ٠٠ ةيناث ةرم تيبلاب تلصتاف ٠٠ ىلوألا ةلواحملا اهتعجشو
 راهنلاب ةتوافتم تاقوأ ىف لاصتالا تداعأو ٠+ دري دحأ ال نكلو
 ٠٠ ليللاو

 1 دري دحأ الو

 دولتي قل فو + نوفتللا لما فو دعي نم ةهبقرت اهعأو
 ٠٠ ةرسح ىف دهنتت نأ ىوس ٠٠

 نوفيلتلا لماح اهلا لاقؤ + يقيسولا دهم ىليآ تلصتاو
 ٠٠ هفاش شدح ام ةعمج هلاقي ناتسألا هللاو

 ٠٠ ةعاذالاب تلصتاو
 ٠٠ اًئيش هنع ملعي دحأ ال

 هنع ركذت ال اهنا ٠٠. ةينفلا تالجملا ىف هرابخأ عبتت تاأدبو

 دحا ليجستل دعوم ىلع تاك هنا تلاق تالجملا ىدحاو ٠٠ اًئيش

 ٠٠ ليجستلا ىفملاف : دعوملا ىف بهذي ملو ٠ ةعاذالا ىف هناحلأ

 ٠ ىودج الب « هنع نوثحس ىحتف ءاقدصأ عيمج نأ ةلجملا تفاضأو

 * .ىليل بلق علخناو
 ناقل



 | ٠0* ؟ هل ىرج اذام

 ترشتل رضتتنا دق .ناك ىلا نكلو 7<: نخآلا ئه رهثتا هلعب
 ٠٠ اهل ثدح امك ذقنأو رحتنا دق ناك ىل ىتح ٠٠ ريخلا فحصلا

 ٠٠ رفاس هلعل

 ٠ ؟ هتجوزو ىه رفاس له
 ٠٠ هدحو نفاس مأ

 نع هرايخأ ءافخال عاد كانه ناك امل , رفاس ناك ىل نكلو
 ٠٠ سانلا

 كلا سرع نا
 55 بذعتي هنأ

 * اهنم شكأ بذعتي
 ٠*٠ اهيدخ ىلع 0

 ناكم لك ىف هروصتتو ٠*٠ اهلايخب هءارو ىرجت امايا تضقو

 اديعس هروصتت نأ ديرت ال ٠٠ ايقش ايذعم انئاد هروصتتو ٠

 ش | ٠٠ ارقتسم

 واع داع الع

 ىليل ىلا تلخدو ٠ برطضم اههجوو ةكرشلا نم ةليبن تداعو
 « ريطخ مالكب مهت اهناك اهيلا ترظنو . اهءارو بابلا تقلغاو , اوت

 ديب اهل هتلوان اباطخ اهنم تجرخاو اهتبيقح تحتفو « تتكس مث

 : لوقت ىهو < ةشعترم
 .  كتاشلع هد باوجلا ىناداو ىنلباق ىحتف ٠

 هيتقش : ىليل تخرصو ٠٠ ؟
 ةئداه ىدبت نأ لواحت ىهو ةليبن تلاقو :

 - غراشلا لوا ىف ىنلباق .ةاويأ .++
 ؟ هيا كل لاقو : اهدي ىف شعتري باطخلاو ةفهل ىف ىليل تلاقو

 : ةليبن تلاقو
 ٠٠ ةعلاط هنقذ ٠٠ بيرغ هلكش ناك ٠٠ ةجاح شيلاق ام

 غال



 نفخ ىنا ةجردل ٠٠ عملتب هينعو ٠٠ لدهبمو ٠٠ شوكنم هرعشو

 ملسي شلواحام ىتح ٠٠ ملكتي ام ريغ نم باوجلا ىناداو ** هنم

 هيدا هد باوجلا ىدخ : ىل لاق ٠٠ كتحص نع ىنلأسي الو ىلع

 ٠ ىمادق شوتقلام ةدحاو ةقيقد ىفو ٠* ىليلل
 شعترت اهلكو ٠٠ اهيتفش نم برشت اهنأك ىليل اهيلا تعمتساو

 تاأدبو ٠١ ةفهملم عباصأب باطخلا حتفت تأدب ٠* ملكتت ملو ٠٠

 : اهينيعب روطسلا لكأت اهنأك أرقت
 م2 عاملا و

 تاظحللا ٠٠ ىوحص تاظحل نم ةظحل ىف كيلا بتكأ ىنا »

 - وعيتمأ قه لكل هتببس ىذلا ءاقشلا ىراف اهيف تفلتا ىتلا ٠
 انيقشو ٠٠ ىسفن تببحأو ٠٠ ىتجوز ثيبحأو ٠٠ كتببحأ دق انأو »
 د ا او اين ويلا

 قش اهور اهتلاعأا ىماقتا اهتسما حور .قك نك دماغ "+ ىققكت و
 3ك يعصي معا يوسع يسمو !وعسإب
 روبك بح ٠٠ بح تنأ ٠٠ ةوزن تسل تنأو ٠٠ ءاقش ىلا نهليحأ »

 املكو ٠*٠ ىتوزن كيقشت نأ نكمي ناك امم رثكأ ىبح كاقشأ دقو »

 ىتجوز ** كدحو تنأ تسل ٠٠ كؤاقش هب ربك « ىبح ربك »
 ٠٠ انأو .. اضيأ د

 ناكو اضيأ تنأو 2 اليوط اهءاقش ىتجوز تلمتحا دقو »

 لمتحا دعا مقو ٠+ تلمتحا ٠٠ ةثأو ٠٠ نشكأ ىلمتعت نأ. نكمي
 تنكو © 'ءاقشلا !ذه لك ملأ لءاستا تاآدب ىتآل لمثحأ دعا مل *

 < ىنك اتئاقش نم نستعال + ىقشت ةثالثلا نحت انتَ ىمفت بيجأ
 ىنأل ىقح نم لهو '* ٠ ءاقشلا اذه لك نفلا قحتسي له ٠٠ نكلو »

 ضرفنلو ! ؟ ىمقن ىقشاو ٠٠ ىتجوز ىقشأو ٠٠ كيقشأ نأ نانف ٠
 ىقنكلاو + ىسفت ىقتقناو اكان نوكأ اناملق ٠١ ىدتسم نقلا نأ و
 ءاقتيو انف شافك + انانف توكل نأ <© 17 © مينحلا نم لك عم :

 ٠ ءاقشلاو نفلا نم ىسفن محرأو « ىتجوز محرأو ؛ كمحراس ٠ ٠٠
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 نينطلا اذه نه صلختأ فيك ٠٠ نفلا نم صلختأ فيك نكلو »

 ٠١01 ؟ ىتجوز»
 نه :تيصلقلا 131 91 تك قع نسلفتاا ا عيطقسا لا ىلا »

 فقل - بوسأ هلا »سفح لتقا قل © .ىجسزتك ل + ىبظن»
 نكلر ٠٠ اذه دعب ىنم ىقبي اذام ىردأ الو ٠٠ ىنف لتقأس طقف »

 ٠ ىباذع نم صلختا نأ تدرا اذا هلعفأ نأ بجي أم اذه »

 ٠٠ ىتجوز باذعو , كباذعو »
 رخآ اناسنا انأ حبيصاس ٠٠ ايقش انه دحأ نوكي نل اهدعبو »

 ٠ هبحب كيقشي الو « هنيبحت ال رخآ اناسناو ٠* بذعتي ال »
 عنصت نأ  هدرتست نأ تدارأ اذا  ىتجوز عيطتست رخآ اناسناو

 * ديرت امك هلكشتو « ءاشت ام هب »

 نقلا ةيرستلا نأ ++ -ىتايااوصأاا# ىيسيفت أ .ىقوانخ و
 ناسنالا نيب ةكرعم ىه ؛ ىسفن لخاد ىف « ىرمع لوط ىنتبحاص

 ٠٠ سانلا تويبك اتيب هسفنل ىنبيو «٠ سانلا قوقحو هللا قوقح
 سانلا قفتا ىتلا ٠ ةيجوزلاو فرشلاو ٠ بحلا ىناعم نم اتيب

 هرورغ ىف عفدني هنا ٠* اذه لك قيطي ال نانفلا نكلو ٠٠ اهيلع »
 امك ٠٠ هلوح ءىش لك مطحيو هسفن مطحي ٠٠ همهنو هتينانأو
 ٠٠ اهب افدتيو ء رانلا اهيف دقويمل ؛ رجشلا عورف باطحلا مطحي

 د ناحلالا' بذتجي ءفدلا لعل »

 تنك ول ٠ مهتبدحا نم ءاقشو ىئاقش ريس ىه ةكرغملا هذهو د

 ترتهت ال ٠٠ اباسح هل تبسح وأ هب ترعئش امل ٠*٠ باذعلاب تهبأ »

 نانف ناسنا ىننكلو ٠٠ مهبحأ نم ىلع ىتوسق ىف تيدامتو:, هب »

 دل ىنيقشت ةكرعم +٠ امهنيب ةرمتسم ةكرعملاو »

 3و

3 
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 ميرتسأ نأ تدرأ اذا ةكرعملا هذهل ادح عضأ نأ بجي ناكو د
 ٠ نانفلا وأ ناسنالا ٠-٠ امهدحأ لتقأ نأ بجي ناك ٠+ حيرأو

 ... فيعض ءىش ناسنالا نال ٠ ناسنالا لتقأ نأ عيطتسأ نكأ ملو ».
 ٠. رورغملا ىناثالا هرشلا دراملا ٠٠ نانفلا ىمامأ ىقبو

 نيكسب لتقي ال نفلا نا ٠+ نضم ٠*٠ ليوط ىمامأ قيرطلاو »
 علتقأ انأو ملأتأ ٠٠ اريثك ملأتأ ٠١ ملأتأ انأو ٠٠ جنب نودب سرضلا عازتناك , ةرطق .ةرطق هعازتناب لتقي هنكلو ٠٠ مسلاب الو »
 نانسأ اهل سيل ءامته احور اهليحأو .٠٠ ىحور نم نفلأ تارطق »
 ىنأل ملألا لمتحا ىنكلو +* اناحلا اهليحتو ىفطاوع اهب لكآت |
 لاحتسا دقو كارأو ٠+ كتداعس هتياهن ىف ىرأو « قيرطلا ملعأ »

 تاناوطسا ىلع عابت ىتلا ةميدقلا ىناحلا كل اهفزعت ىركذ كبح
 ىن هب نيمعنت اميعن كؤاقش لاحتساو ٠٠ ةناوطسالا شرق ةئامب
 20 ٠4 ايندلا هجؤ ىف هب نيهزتو كبابش هلالخ رهدزي ديدج بح »

 تف

 ا

 د

 ئ

 و9

 ةداعس كايند ىف نيدجتسو ٠٠ نيسنتس كنأ ٠٠ ىسأيت ال »
 ىدرفأو ٠٠ ىمستباو ** كل هتببس ىذلا ءاقشلا نع كضوعت ه»
 بكسا :ىتلأ ساكلا ٠" ىساك .ىف ىسفن قرغا نأ مهأ انأو ؛ امئاد » كارأ ازكهف ٠٠ كيقتك قوف باسني كرعش ىكرتاو ٠ كتريفغض »
 2٠6٠ ىحور نم اهلتقأ ىتلا ىنف تارطق اهيف

 ٠٠ اهرخآو ٠٠ ىناحلا زعأ اي ٠٠ اعادو »
 ( ىحتف نم ىقي ام ىأ 2« .ىحتف ) 0
 ةهئات ةماستبا تمستبا مث ٠ اهريصم نع اهلاست اهناك ٠٠ ةروهبم تارظن اهتخأ ىلا ترظنو ٠٠ باطخلا نع اهينيع ىليل تعفرو

 تكرتو +٠ اهتريفض كفت تادب مث ٠٠ ىحتف نع اهب ثحبت اهناك * ٠
 ٠٠ اهعومد لك تكب ٠٠ تكبو ٠.٠ اهتداسو ىلع تافكنا ٠٠ مث ٠٠ اهيفتك ىلع لدسني اهرعش

 ! ٠٠ اهعم ىكبي ىحتف ناك ٠٠ اهدي ىف شعتري باطخلاو
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 برض ملعتو ٠*٠ ىنطولا سرحلا ىف بيردتلا ةدم تح كل
 ملو ٠٠ هعارذ بعتي اليقت المح هدي ىف ةيقدنبلا دعت مل ٠٠ رانلا

 ىف .ىثخيو هدي ىف هلمحي افيخم اشحو دعت مل ٠ م
 سناتسي فيك ملعت دقل ٠٠ هتدارا مقر هنم قلطني نأ ةظحل لك
 لع قلطي هناك هقلطي فيكو. ©. دتيارال هعيخي تايكؤا“ ٠ شحولا
 اقينع ادوهجم لب ٠٠ ةلوهسب ملعتي ملو ٠٠ هتسيرف ىلع ديصلا
 بوصيو 2 ضراألا ىلع حطبني ناك *٠ شحولا سناتسا ىتح
 عمسي مث ٠ ٠ هتباصا ىلع بردتي ىذلا « صخاشلا » وحن ةيقدنبلا
 لدستت هثوفجب اذاف هللا برضا » حيصي وهو ىشابهوألا د قدص

 ةيقدنبلا قلطيو * * شعقري هيلع زكتري ىذلا هعارذو 2 هيندع قوف
 تبسهذ نيأ ىردي ال مث ٠ ٠ ديلا شعترم نينيعلا ضمغم وهو
 ب رصيف ىللا ١ بلاطلا 0 خ رصي يشابموألا توصو ** ةصاصرلا
 لك ىلا دمحا جاثحاو .+٠ « ذاتسا ايا كنيعا حتف ٠ ٠ ضمغم وهو
 يكول كا هتيقدنب قلطي ىهو نيتحوتفم هينيع ىقبي ىتح هتدارا
 - صاصرلا نم اريثك قلطأ ٠٠ قلطاو ٠٠ هباصعأ نم لابحب امهنوفج

 ا ٠ هعارذ تبثو '*
 ىلع ٠٠ هودع ىلع اهقلطي هنأ روصتي نأ لواحي صخاشلا ىلا
 ه. ال ٠. نكلو ٠٠ هنطو ءادعأ ىلع ٠ ٠ نوهيلا ىلع ٠ امتألا
 هينيع مامأ تعفترا ٠ ايبنجأ اودع همامأ روصتي * نأد مه املك هنا
 ءايشا ىلع ** هسفن ىلع هتيقدنب بوصي ناك دقل ٠٠ هسفن ةروص
 هعايض ىلعو « هتريح ىلعو « هددرت ىلع اهبوصي ن ٠** هسفن ىق

 « هتيقدنب قالطاب مه املك ناك ٠٠ العف هل ثدحي ناك اه اذه ٠٠

 هدا



 يىحاوت ٠+ هسقت ىق اهبحي ال ىتلا ىح ونلا هلايخ ىف .,تعفترإا

 1 ا ا ل صقنلا

 ةئرق يداك ++ -ريكأ ةحرف قلكلو. : هفدولا ةبابصا ف ماجقلا ةجرشأل
 ' ناكو ٠١ :هسفن ىف شيعي ىذلا ودعلا ىلع راصتنالا ٠٠ راصتنالا

 مستبيو ٠١ تابيردتلا هذه نم ىهتني نأ دعب ةيسفن ةحارب رعشي
 ةسلج نم ىهتنا هنأك سحي هنأ ٠٠ اهنم بجعتر هنأك ةحارلا هذهل

 ءابطألا نم دحأ ركف له ىرت ٠٠ هبعاتم نم هحارأ ىئاسفن بيبط عم
 . جالعك رانلا برض ىلع بيردتلاب هضيرم ىصوي نأ ىف نييناسفنلا
 نو ةيسقنلا هتحار دادزتو ٠٠ دمحأ ةماستبا عستتو 6 هتلاحل

 : ركسعلا نيلاغي مك + .سفنلا ملغ ىف ةديدج ةيرظن"كنشتكا هناك
 ىلا ةجاح ىف هنأ رعشيو ٠٠ هتايح لكاشم هفداصت نأ ثيلي الو

 ٠٠ هتيقدنب عم ٠٠ ىسفنلا هبيبط عم ةديدج ةسلج
 ٠٠ سرحلا ىف بيردتلا ةدم ىضقو
 ددي عقري ىهو 2, نكسعفملا دئاق دي نم اهملست ةداهش هوطعأو

 1 ركسملا ةيعقلاو هاما
 ناكم لك نم ةنخاسلا ةرخبألا دعاصتتو « ىلغي هلك ملاعلاو

 مهيلع ىلاوتتو ةطافدن ىيدارلا ىلا نوسعمتسيو 0 فحصلا نوأرقبي

 ىف هيلوم توصو ٠* ندنل ىف نديا توص ٠٠ مهئادعأ تاوصأ
 ىف سالاد توصو ٠١ بهبأ لت ىف نويروج نب توصو ٠٠ سيراب
 :اهمسا تنوكت ةئيهو ٠٠ ددنتو ٠٠ ددهت تاوصأ ٠٠ ِكرويوين
 دفوو ٠١ لانقلا ىدشرم بحسب عورشمو ٠* لانقلاب نيعفتنملا ةئيه
 رطخلاو ٠٠ دينع لامجو ٠٠ رصانلا دبع لامج .ةضوافمل نوكتي
 ٠٠ مهتويع قربتو ٠٠ شقانتت ةرهاقلا ىف سانلاو 2٠ برتقي
 ٠٠ امنيسلا ىلا نويهذيو ٠٠ نوكحضي مث ٠٠ مهتاماق لوطتو
 كريغ كيف اجو 3 لايم ,داولا يبلف انا ةينخا ىلا: نوعتتسمو
 ماقتو ٠٠ نوجوزتي سانلاو ٠٠ « ىبيبح ىللا سبؤ تنا ٠٠ ٍلابلاع

 مهم”



 لهأ نم دحأو حيصيو ٠٠ مزركلا لبقيو ٠٠ فاقزلا :تالفح
 تاكحض ٠٠ تاكحضلا جضتو ٠+ نيعفتنملا ةئيه لود : سيرعلا

 ٠ لوطت مهتماقو قربت مهنويع - .شانلا قب +4 ةيلاع

 لكأيو ٠٠ ةريزجلا ىدان ىلاو ٠٠ امنيسلا ىلا بهذي .دمحأو
 هتاوخأ لكاشم ىف شيعدو ٠*٠ رويسلسكالا لحم ىف شتيودناسلا

 ةكرعملا نم فوخلاب رعشي ال ىهو ٠٠ برتقت ةكرعملاب سحيو ٠٠
 بهذيل ٠ لمعلا بحاص عم دعوم راظتنا ىف هناك اهبقرتي هنا ٠٠

 ةكرعملا ىف ءرودب اناميا رثكأ حبصأ دقو ٠٠ ديدجلا هلمع ملستيو
 نقلا ةليلقلا تافتاسلانا.:-* !ينطولا :سرفللا ”نرقج. نم ىدجك ©
 اًثيش. نوكي نأ عيطتسي هنأب هتعنقأ دق ىنطولا سرحلا ىف اهاضق

 *ىدعلا بيصيو « هتيقدنب قلطي نأ عيطتسي لقألا ىلع هثا ٠٠ اعفان

 .نأ عدطتسي ٠٠ كلذ نم رثكأ لعفي نأ عيطتسي هنا ٠٠ نكلو
 , ةكرعملا راظتناب ىفتكي نأ لدب ٠ عيطتسي +" هودع نم ربكأ نوكي
 ٠٠ اهل ادادعتسا دادزي نأ

 هدد كافل ىلا مكي ل3
 ىلا مامضنالا ةركف هل ترطخ امدنع , ءادفلا ىنعمي رعشي ملو

 ىف توملا ىلا بهذي ناسنا ىه ىئادفلا نأ روصتي مه ٠٠ نييئادفلا .
 هةايدسا" ناك“ -نيفكي كلذ نم طسا ةصاسحا ناك 2+ قحط و ليش
 < نوقوفتي مهاريو ٠ ٠ مهعم بعلي نأ ديريو نوبعلي هءالمز ىري هناك
 وأ رطخلا ىنعم هبوشي ال اساسحا ناك ٠٠ مهعم قوفتي نأ ديريو
 . نجلا هريثي ام ردقب ٠٠ توملا ىنعم

 7 225+ درت كلذ مغرو

 رطضيسف ٠ نييئادفلا نملض عوطت ول هنأ ملعي ناك هنأل ددرت

 نع اادسعن +٠ :تيبلا :عراخ..شيعي: نأ رسطظضيو “+ همآ غلبي نا
 ٠٠ همآ همهفت الأ فاخي وهو ٠٠ بيردتلا ةرتف لالخ ٠٠ هتاوخأ

 + توميس هنأو « برحلا ىلا ابهاذ هروصتت نأ ٠٠ هيلع عزجت نأ

 هم



 قيضي هسفن تقولا ىفو ٠ - دحلا اذه ىلا اهجعزي نأ ديري ال وهو
 ٠*٠ فراجلا اهتانحي همأآ ىلا ديقم هنأ رعشي ىهو هردص

 ىف هتالمز دحأ قيرطلا ىف لبا نا لل هد تدعوا !ددرتم لظو
 5 ةرشع ةعسأتلا ىف بلاط ٠ >9 ديجملا كديع < ' ىنطولا سرحلا

 ٠٠ تعوطتا ةعفدلا لك ىه : دمحأ لاقو

 ٠ سب ةعيرأ تقولد ةياغل': امستبم ديجملا دبع لاقو
 5 سماخلا انأو : هرطاخ. بيطي هناك ذمحاأ لاقو

 ٠ نييئادفلا ٠ ركذ ىلا ةجاح ىف ديجملا دبع الو دمحأ نكي ملو
 ,رسفتسد نأ دمحأ لواحي ملو ٠١ نييئادفلا ىنعي هنأ ملعي امهنم لكف
 ٠ اسامح هنم لقأ ودبي نأ فاخ ٠٠ هعوطت عفاود نع هليمز نم
 ىف اذاتسا , هنم ربكأ هتفصب , هيف ىدبي نأ لواحي ىذلا تقولا ىف
 3 هتاءارجاو عوطتلا عفاود ةفرعم ىف اذاتساأو 5 سامحلا

 ناك هناك «, همأ ىلا اوت هجتاو « هتيب ىلا داعو 2« هليمز كرتو

 نس لدعي نأ هترجح ىف هسفني الخ نا وأ 3 البلك رخأت نا ىثحي

 ا ٠٠ اهتهجاوم
 . اهلوبذو ١ اهفعضل ةملستسم اهمأ شارف ىف ةدقار ىليل تناك

 ىلع ةسلاج ىفيفو *٠* شارفلا ةفاح ىلع ةسلاج مالاو ٠٠

 5 ةذفانلا تحت عوضولملا دعقملا ىلع ةسلاج ةليبنو“٠ 8 جنولزيشلا

 ٠ ءادفلا ماعط لوانتل دمحأ راظتنا ىف اعيمج نهو

 | لبق ىتحناو ٠٠ 0 0 دمحأ مستباو

 تدخ كنا ىل ايهتم انأ ٠٠ ىليل.اي تقولد كيزا : اهنع حفص هناك
 ++ ضلدت ىتيدتياو 0 ضد ةموثلا يلع

 : ةشعترم تارظن اهيخأ ىلا رظنتو دهنتت ىهو ىليل تلاقو

 مغ



 2 يوك جشم اهب دوك اانقإ ”3 هوجا "ان ةناسق هنينل اخ
 لمشو « اهنع هينيع لوح مث « ةعيرس ةرظن همأ ىلا دمحأ رظنو

 !؟ ٠٠ ديدج ريخ مكل لوقأ : لاقو . هترظنب اعيمج هتاوخ
 لبقت اهنأك اهيتفش نيب نم زفقت ةبيطلا اهتماستباو مألا تلاقو

 4 ٠ دمحأ اي ريخ : اهديحو اه
 : جعزي ام هيف سيل ربخلا ناك ةطاسبي دمحأ لاقو
 ٌْ ” 0 2+: نييكادقلا ىف تعوطتا 31 ب
 نيتروهيم نينيعب اهنبا ىلأ ترظنو ٠٠ مالا ةماستبا تصاخغو

 ؟ ٠١ هيبآ اي دج ىبنلاو : حرف ىف ةليبن تلاقو ٠٠
 : ةليبن توص دلقيو كحضي ىهو دمحأ لاقو
 ْ ٠٠ لبلب اي دج ىبنلاو
 : دجلا تاراماب .اههجو ىستكا دقو مألا تلاقو

 5 كريغ شيدنعام انأو ىازا عوطت ٠٠ دمحأ اي هدد ىازا

 ؟ ٠١ اناعم لجار ريغ نم ٠٠ ةجاح لصح ول اندحول دعقت ىنعي
 : هتماستباب اثبشتم لازي ال ىهو دمحأ لاقو

 بلطاح « ةجاح لصح ىل ايناث ٠ * ةجاح لصحياح شم الوأ
 ٠٠ انتيب ىلع نايديد نيعتا ىنا

 , 3+ ديا انا كييشلا# كويكاذتلا ندي: ”ننيف» تلاقو
 .** ىنيصقان شم مه « قحلل ىتيج ىل : اكحاض دمحأ درو

 ٠٠. مهريغ نم صقان ىللا .انأ امنا

 + عاوطقا نكات دات ا1 2 نمتحا +: ةدح ىف" مالا تلاقو
 +, كتاوشا ةعو ىنخ لوكس: ثنا>* + ةينئادق ريغ هلو قييشانقل
 ا ٠ انينج دعقت مزالو

 ها طارت توضأ توراش 01: امانا + نمسا لاقو
 ٠٠ سنت بعلأ حورأ اه ىز ٠٠ ةضاير درجم

 ٠ هيبآ اي موقتاح برحلا هد : فعض ىف ىليل تلاقو

 دحاو مكاعم نركب نأ نسحأ ىقبي تماق ول : دمحأ لاقو

 نكن



 ٠ .ةيقدنب ليشأ شفرعا ام انأو مكاعم دعقأ ام لدب ٠ نرمتم
 اوعوطتا نابشلا لك ام ٠٠ امام اي هلامو : ةليبن تلاقو

 ٠*٠ ىنطولا سرحلا ىف عوطتأ ةزياع نامك انأ
 ةفراع شم انأو حبصلا موي لك موقأ ةصقان شم ٠ ةصقان شم انأ ٠ شينبعتتام دمحأ اي : ةليبن مالك عمست مل اهناك مالا تلاقو

 ٠.٠ شياع شم الاو شياع ىنيا ناك اذا
 هعارذ عقرو ؛ همأ بناجب ريرسلا ةفاح ىلع نيخأ سلجو

 : اهللدي هناك لاقو . هيلا اهمضو ٠ اهب اهطاحأو
 ٠ 4 امام اي ىف ةقثاو شم ىتنا

 ٠ ةقثاو : ءاكبلا كشو ىلع ةلفط اهناك مالا تلاقو
 : اهدخ قوف هيتفش عضي ىهو دمحأ لاقو

 ؟ كلعزت ةجاح لمعأ ىنأ ىركتفت
 ٠ دمحأ اي سي : مألا تلاقو
 2, ىفرعت ام ريغ نم عوطتأ حورأ ردقأ تنك انأ : الئاق اهعطاقو

 رشاتسمخ تدعق ٠٠ ىنطولا سرحلا ىف تبردتا انأ نامك ةجاح كل لوقأ ىبحت ٠٠ ىضراعت نكمم شم كناو 2 ةجاح شاهيفام نأ نفراع ىنال ٠٠ شتيضرام امنا ٠١ ةيردنكسا رفاسم ىنا كل لوقأو
 .. ةداهش تدخو « بردأ مود

 ٠٠ هيبآ اي كوربم : ةليبن تحاصو
 ٠٠ رطضم امنا ٠٠ ىواغ شم انأ : دمحا لاقو . ىد تاجاحلا ىواغ كاركاف شتنكام انأ : ىفيف تلاقو
 ٠٠0 اهيخاب رخفت اهناك ٠٠ ىليل تمستباو
 دق هناك ٠٠ نهيخأب وهزلا نم عون تانبلا تاوخالا داسو

 : اهبلق ىلع اهدي عضت ىهو تلاقو « عزجلا اهب دتشي اهدحو مالاو ٠٠ رثكأ نهنم برتقا دق هناك ٠٠ هبابش درتسا
 ©« ٠. دمحأ اي هيا ىد ليامعلا ةمزال سب

 : دمحأ لاقو
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 ىموقتو <« ىنيسوبت كنا تقولد مهملا ٠*٠ ىوق ةمزال اهل

 ىنا ةظحالم شوم ىتنا ٠٠ توم ناعج انأ نسحأ ٠٠ ىدغتن ناشلع

 . ٠*٠ ىركسعلا بيردتلا ىف ةكريلا ٠٠ لود نيمويلا ردتك لكاب

 هلبقت نأ ىلع اهربجي هنأك , همأ ىتفش قوف هدخ دمحأ قصلأو

 ٠** ءادغلا ةدئام ىلا موقتل « اهدي نم اهدشو ماق مث '

 ٠١ ةليبنو  ىفيف امهءارو تجرخو ٠٠ .ةفرغلا نم اهي جرخو

 ١ اهيف عمجت ةرظن اهينيع ىفو : مهءارو رظنت شارفلا ىف ىليل تيقبو
 هد ىف بيضتا اهل دعي مل 06 0 سياولاو . ةردسلا و: تعبشلا

 ٠ اهتوخا اهشيعي ىتلا ةايحلا ٠٠ ةايحلا
 : ةدئاملا ايا لدتا ىو محا ندا يف هن فو

 عوطتا نامك دومحم نا فرعت

 ٠ كوربم : اهتسمه دلقي سمهو اهنذأ ىلع دمحأ لامو

 تسلجو « ةتفاخ ةكحضل ليذك ةعساو ةماستبا ةليبن تمستباو

 اريخأ اهنأ سحت اهنا ٠:٠ :بحو. وهز ىف اهيخأ ىلا رظنت ىهو
 نفل 70 نها ناكم نيف ايس انشأ نين ومعك نأ فمالسملا

 قراوفلا هذه نأك سحت ٠٠ دحاو فص ىف ٠٠ دحاو ىوتسم
 هعم عوطتي اهاخأ تار امدنع تلاز دق اهبيبح نيبو اهنيب ةريبكلا

 * نوباطلا ٠١ ىف
 انس رغصأ هارت اهنا ٠*٠ ةشهد ىف اهيخأ ىلا رظنت ىفيفو

 نييئادفلا بئاتك ىف عوطتلا ' نأ سحت ىهو ٠٠ هربثعت تناك امم

 نا. ديسلا دبع نيمأ اهبيطخ نا ٠٠ رابكلا لاجرلا بجاو نم سيل

 ٠٠ دمحأ اهيخاك , اريغص اباش سدلو ٠٠ لجر هنأل , الثم عوطتي

 ىلع دمحأ اهب ربجت ةليسو نع اهلقع ىف ثحبت « ةمهاس مألاو

 ةماستيبا ءارو اهريكفت ىفخت نأ لواحتو ٠٠ هعوطت نع لدعي نأ

 نم ةلئاعلا تهتناو ٠٠ اهرس فشكي ال ىتح هيلا اههجوت ةفيعض

 . 2 **+ نوفيلتلا ىف ةريهش ثداحيل دمحأ ماقو ..ءادغلا لوانت
 طغض تحت تداع ٠٠ ةيردنكسالا نم نيموي ذنم تداع دقل

 ماب



 اهعدويل اهليأقي نأ ديري ىهو ٠٠ ةكرعملا بارتقا ءابنأو ثداوحلا
 ٠ نييئادفلا ركسعم ىف اهنع بيغي نآ لبق

 بهذو ٠٠ ىدانلا ىف ةعبارلا ةعاسلا الباقتي نأ ىلع اقفتاو
 ٠ اهيلا

 نف :ناشقانكو  ةحانيسلا ماد :نلغ هللا ةفرشلا ىف اسلجو
 يرجي نأ انايحأ نالواحي اناكو ٠٠ ةيسايسلا ةمزألا تاروطت رخآ
 امهيسسفن نادجي امهنكلو 2 امهيح ثيدح ىن !! ةسايسملا ثيدح نم
 ةفاحترا فجتري اهبلقو “٠ ديدج ربخب اهنلعي نأ كشو ىلع هنأ سحب ئهو ٠٠ ةيسايسلإ تاروطتلا ثيدح ىلا ىرخأ ةرم نادوعي
 ةيسانملا ىف هثيدح لالخ ركفي ىهو '' ردخلا اذه راظتنا ىف ةتفاخ
 نييئادالا بئاتك ىف هعوطت ربخ ٠٠ ربخلاب اهلالخ اهنلعيس ىتلا

 ٠ ةاحافملل دهمي هناك ةيسايسلا ةمزألا روطت نع همالك ىف ليطدو ٠*
 ىف اهسبحب قاض هناك « هنع امغر ةأجافملا تقلطنا اريخأو

 ؛نييئادقلا ثق تعوطتا ىنا ىفرعت : حرم ىف مستبي ىهو لاقو هردص
 :ةرقتسم ريغ تارظن اهينيع ىفو تلاق مث « ةهرب ةريهش تتكسو
 ٠0. ؟ تعوطتا صالخ

 : هتمه طيبثتل ةلواحم ىأ اهيلع عطقي هناك دمحأ.لاقو
 3 ىسفن مدقأ حوراح هركف ب

 ٠ نامك عوطتا ايوخأ ىهام : ةريهش تلاقو

 : كلذ نم رطخأ رمآلا ناب اهعنقي نأ لواحي هناك لاقو
 ةينات ةجاح ىئادفلا ٠٠ ىنطولا سرحلا بيردت تصلخ انأو ٠*٠ ىنطولا سرحلا ىف عوطتا ىكوخأ -
 : اهسلمش نع ففخت نأ لواحت اهناك مستبت ىهو ةريهش تلاقو

 ! ٠0 ىمل لوقت ام ريغ نم ىنطولا سرحلا ىف تبردتا
 دكاتم شم اناو ىنطولا سرحلا تحر ىنا ةقيقحلا : دمحأ لاقو

 ردقااح ىنا دكأتم شتنكام ٠٠ ىسفن نم دكأتم شتنكام ٠ ٠ ىسفن نم
 + دحل يشتلق الو ٠٠ كل شتلقام هدك ناشلع ٠٠ بيردتلا ىف رمتسأ

 هده



 ! ؟ ٠٠ تدكاتا تقولدو : مستبت ىهو تلاق

 ٠٠ ىئادف عوطتاح ىنا ةجردل تدكأتا : لاق
 هل نييتاادقلاو نتلرلا نيركلا نيب -ىرفلا ةبآز تلق
 ضورفمو ٠٠ ركسعم ىف شيعناحو ٠*٠ فنعأ تابيردت : لاق

 ٠ -' ةكرعم تثدح اذا .. ةكرعملا ىف كرتشن اننا
 ٠ ؟ هيا : لاق ٠*٠ نامك قرف هيفو : تلاق

 * ضعب فىوشناح شم اننا : ةريغص ةماستبا مستبت ىهو تلاق

 بسحي مل ءىشب ءىجوف هنأك ةددرتم ةرظن هينيع ىف تعفتراو
 ٠ تازاجالا ىف ضعب فوشناح : تفاخ توص ىف لاقو هباسح

 : تلاقو ةعساو ةماستبا ةريهش تمستباو

 ثا فيولا ب: ايطقنااو نوع نحف قنا 101 11* .ررفت ب
 ريغتي' ةللكش ىل  ةيبحم + +, كهتك ىلع ةيقشب لئاتسو», :قيتكادفلا ليل
 تربك نوكتام ىز ٠٠ ريغتم كافداش تقولد نم انأ هد -٠ صلاخ
 ٠ تضرعو تلوطو

 هنأ هسفئب سجحأ هنأك دمحأ ىتنجو ىلا ءارمح تارطق تزفقو

 : لوقي ىهو اققاو ماقو ٠٠ اضرعو الوط دادزاو العف ربك

 ٠ ةيوش ةيبرعلاب ىشمتن اني ىموق د
 نيسحلا ناسيإ»“ © هركطش ارصأ نقلت ايناك ةريوش :تماقز

 ٠*0 اهدمعتي ال , ةيركسع تاوطخ ىف اهيناجب
 امداق تحدم هقيدص دمحأ ىأر ىدانلا باب نم اجزخ امدنعو

 ىدصي اال هناك الوهذم فقوو ٠٠ ىنطولا سرحلا ىئز ىدتري ىهو
 رصانلا ديع لامج نلعأ موي تحدم لباق هنأ ركذي هنا ٠١ هينيع
 تضفخنا دق ىرصملا هينجلا ةميق نال , اسشتبم هدجوو . لانقلا ميمات

 ىف عوطتي نأ دح ىلا هسامح راثأ ىذلا ام ٠٠ ؟ هل ثدح انامف ٠٠

 نا : ةشهدلاب فجتري هناسلو دمحأ لاقو ٠*٠ ؟ ىنطولا سرحلا

 : ةقث ىف تحدم لاقو ٠٠ ؟ تعوطتا

 هدم تامر وطتامت شع ١ يدانلا ىف يشك ملمع انها ب
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 , نامز نم تعوطتا انأ : ههجو المت ةماستبالاو دمحأ لاقو
 ٠ ؟ ماك هرعس هأب هينجلا ٠-٠ ىل لوق امنا ٠٠ ةينات ةبيتك ىف

 ةقيرط شيفام نا رهظد 505 لزنيب هسل : اكحاض تحدم لاقو

 ٠ كنذا نع ٠+ ىسفنب هعفرأ ىنا الا
 تاوطخ ىف دعتباو . ةريهش حفاصو 2« هقيدص تحدم حفاصو

 : هترايس بكري وهو دمحأ لاقو ١> ةعيرس
 ا تحدم ىه عوطتي هنا رظتنأ تنك دحاو رخآ

 3 ! سيرك تحدم ٠٠ هيل : ةطاسب ىف ةريهش تلاقو

 ةريهش تلاقو ٠٠ مطقملا ةنيدم. قيرط ىف هترايس دمحأ داقو

 ٠٠ لوقعم : دمحأ لاقو

 ابادل لاق ٠٠ ىضار شم ايوخأ : اهيفتك زهت ىهو ةريهش تلاقو
 انار ٠٠ نيعوطتم هباحصأ لكو . ةبزعلا ىف دعقي شردقي ام هنا
 كب ريشا ةزاحألا .نف:ىجش امل كانتسا ناشلع +5 .ىشراح_نشم.نانك
 شم ايادو نا انيدست شردقتام اهنأل ىضرتاح شم امامو 0

 امام بيسي شردقيام هنأل ىضرياح
 ٠ سامحو حرم ىف ناعملت اهانيعو ٠٠ ةريهش تكحضو
 دوزتي نأ ديري هنأك هينيعب اهيلع لطي وهو ٠٠ دمحأ كحضو

 ٠٠ هيايغ ةدم هيفكت ةريخذب اهنم
 اليوط اثداحتو ٠٠ مطقملا لبج ٠٠ لبجلا قوف افقوو

 امهنا 3 امهتاكحضو امهثيدح ىف نزتهم ءىشو 5 اريثك اكحضو

 انايحأ ٠٠ ةلبقملا مايالا ةروص امهلايخ ىف امسري نأ ناعيطتسي ال
 ٠ هسامحو بابشلا حرمب ةئيلم ةكحاض ةروص اهل نامسري
 بوبتي مايأ درجم ٠٠ عزجلاو فوخلل وعدي ءىث الو ؛ ريطخ ءىث.ال
 2« ةروصلا هذه برطضت انايحأو ٠٠ ةيضاير تابيردت بابشلا اهيف
 ٠ برحلا ةروص ٠٠ ةمتاق روص ٠٠ ىرخأ روص اهيلع فحزتو

0 



 مث . عزجلاو فوخلاو ٠٠ لتقلاو ٠٠ لبانقلاو ٠٠ صاصرلاو

 * ىنيشحوتاح : سمهو ٠ ةريهش نم دمحأ برتقاو

 : هردص ىف ءىبتخت ىهو ةريهش تلاقو

 كسفن نم' كلاب دخاتح كنا ىتدعوا ب
 ٠٠ شرتهتستام ٠*٠

 ١ 6.6. رضاح : هقدر علتبي ىهو اسماه لاقو

اهرعش تالصخ هيتفشب سمل مث
 ٠ اهدخ ىلا امهب فحزو ٠٠ 

 ٠١ اهيتفش ىلا هيتفشب لصو مث ٠ ةنكاس ٠٠ ةملستسم ىهو

 | ٠١ بايغلا امهب لاطو ٠٠ اياغو

 ٠ هعم اهذخأي نأ ديري هنا ٠٠ نايهتني فيك نايردي ال امهو

 - امهيفكي ال كلذ نود ءىش ىأو ٠٠ اهعم هيقبت نأ ديرت ىهو

 ٠ ىهتنتس اهنأب امهساسحا اهركعي امهتلبقو
 : ةروهبم اهسافنأو تلاقو « هيتفش نم اهيتفش تعزنو

 1 ! ؟ دمحأ اي هأب حورت

 نأ ديرت ال اهنا ٠٠ هيتفش ىلا اهيتفشب تداع اهبيجي نأ لبقو

 ىردي نم ٠١ ىردي نم ٠٠ رشكأو هيفكي ام هيطعت نأ ديرت **٠ هكرتت

 ىف الو هباهذ ىف ركفي دعي مل وهو ٠٠ دوعي ىتم ىردي نم ٠٠

 ٠١ اهلك اهديري ٠٠ اهنم اديزم ديري هنا ٠٠ هتدوع

 : لوقت ىهو هيتفش نم اهيتفش عزنتو اهتدارا عمجتست تداعو

 تالبق طقست نأ ملكت نا ىشخي ناك هناك ٠٠ اهيلع دري ملو

 هترايس داقو ةدايقلا ةلجع.مامأ لدتعاو ٠٠ هيتفش قوف نم ةريهش

 تمص هلاختي ٠٠ نيزك ٠٠ ءىطب امهنيب ثيدحلاو ٠٠ ةرهاقلا وحن

 سمشلاو ٠٠ امهيسأر قوف فوطت قدضلا نم ةباحسو ٠٠ ليوط

 ةماستبا اهيتقش نيبو اهتيب مامأ ةرايسلا نم لزنت نأ لبق تلاقو

 : عومد قيرب اهينيع ىفو

 هكأك



 + كيفك قع كلاب نشاكامت اذن :ويخكا اي دعو كذا ذب
 ٠٠ ىنمطا : ناتنيزح هانيعو لاق

 ىف ىنملكت اي ىل بتكتاي ٠« كرابخأ ىلتعبت ىقبتو : تلاق
 ٠ نوفيلتلا

 ردقأ ام دق ىلع : لاق

 ١. عم انبر : دهنتت اهناك تلاقو ٠ ةعيرس ةلبق هتلبقو تنحناو
 ٠٠ اهفلخ تفتلت نأ نود تيبلا تلخدو « ةرايسلا نم تلزنو

 تفتخا ىتح ٠*٠ نيزح عادو امهيف مستري نينيعي اهعبتي دمحأ لظو
 ٠ هتيب لصو نأ ىلا « هعومدب ريست اهنأك ءطب ىف هترايس داقو ٠*

 ٠٠ ةيجراخلا ةلاصلا ىف هيتخأو همأ غم اسلاج هلاخب ءىجوفو

 رك علا ةرايزلا هده سم نع اهلاتمم هناك همك ىلا نلطقو
 + :ئلاخ ام كنزا : لوقت قفو: اهفاضمةئلا

 يااا نطل ةالحلا ا سدح ىلع طا ل وللا لاقو
 ٠ لاعت ٠٠ لاعت ٠* ةعاس ىلاقي كينتسم

 تفلتيو هءارو ريسي دمحأو ٠*٠ بتكملا ةفرغ ىلا لاخلا راسو
 ٠٠ اماهتا اهيلا نالمحت هانيعو « همآ ةيحان ةوطخ لك ىف

 هسشرك حارأو « ضيرعلا ىدلجلا دعقملا ىلع لاخلا سلجو
 : ءوده ىف لاقو « دمحآأ ةشقانمل دعتسي امدنع هتداعك , هيقاس قوف

 + + يدا كدلاو اهلوقتي ىللا ةياكحلا هبا د
 : ىلاخ اي ةيآ ةياكح : هباضعأ طبضيل عمجتي هو دمحا لاقو
 + ناكتالل ةيمرق دمحأ نط هناك لاخلا قاقو
 ٠ نييئادفلا ىف تعوطتا كنا لوقتب -
 2 ىلاخ اي حيحص هد : ةعرسب دمحأ لاقو

 ٠ اهدحول كتدلاو بيست ٠٠ مالك همسا هدو : لاخلا لاقو
 24 هنا ايزف لصفماج كلا :هقراعت دك

 ؛ ةلاخ ةلظاغا ديمتن هناك همها لاكؤ
 ىتاوخا عمو اهاعم دعقتاح كترضح ام: ىلاخ اي كيف ةكربلا.
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 : دمحأ توص ىف ةظاغالا ةنر لهاجتي وهو لاخلا لاقو

 هضرد تنا امنا .66 مكاعم امياد ىنا حيحص ٠٠ دمحأ ايال

 ىوق كيلع ةفياخ ىد ٠٠ كريغ .شاهملام كتدلاوو ٠- اياعم لوئسم
 ٠٠ اهقياضت شاضرتام تناو ٠٠

 * ةجاح لصحياح شم هللا نذاب : دمحأ لاقو

 تنا ٠٠ همهفأ ىدب ىللا مث : هعمسي مل هنأك: لاخلا لاقو

 ؟ ٠5 اسنرفو ارتلجنا براحناح اننا ركاف تنا ٠٠ هيل تعوطتا

 *يراحن انلك مزال ىقبي مهتبراح دلبلا ىل : ءوده ىف دمحأ لاقو

 قدانبلا ةيوشب ٠١ هياب مهوبراحتاح : مكهت ىف لاخلا لاقو

 ٠٠ لقاع كيلخو ٠٠ رطشأ انريغ ناك ىنبا اي ٠٠ مكيديا ىف ىللا

 ٠* شاهيذعتام ٠٠ . كتدلاو بنج دعقاو

 : نقتحي ههجو ادب دقو دمحأ لاقو

 ول نا ةلأسملا ٠٠ هياب براحناح ةلأسم شم ٠٠ ىلاخ اي

 براحت ٠٠ قدانبب براحن ٠٠ براحن مزال ىقبي ءادتعا لصح

 نع عفادت ٠١ براحت اننا مهملا ٠٠ انعباوصب براحت ٠ بوطلاب

ت تردق تنك ىنس نم كترضح تنك ولو 5 دليلا
 م حورلا ردق

 ىقبأ « كنم ربكأ ناشلع ىنأ مهاف تنا : ةدح ىف لاخلا لاقو

 لوقي لقاع شيفامو *٠ دمحأ ىس اي لقع ةلاسملا ٠٠ ةينطو كنم لقأ

 ىد ايئدلاو , اكيرمأو اسنرفو ارتلجنا براحنو فقن ردقن اننا

 ٠٠ ةعاجش شم ىد ٠٠ اهلك

 لذبي وهو لاق مث « ةتماص ةليوط ةرظن هلاخ ىلا دمحاأ رظنو

 : هياصضعأ طبضيل اريبك ادويجم

 ! ٠١ اولخدي مهبيسن « زيلجنالا اوعجر ول ىنعي

 .20 +٠ هدك شتلقام انا : نيهأ هناك هتوص الع دقو .لاخلا لاقو

 حوراح انأ ٠٠ ىلاخ اي انقفتا ىقبي : الئاق دمحأ هعطاقو ٠٠ امنا

 ٠ اولخدي شمهبيسنام ٠ زيلجنالا اوعجر ول ناشلع بردتا

 م كل مالستسالا ىلع دوعت هنأك ٠٠ مزه هنأك 2, لاخلا تكسو
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 ؟ تقولد كتدلاول هيا لوقأ احو : هساقنأ نفزي ىهو لاق

 : هلاخ نع هقري نأ لواحي هناك مستبي وهو دمحأ لاقو
 وأ م لستاح طاح يقام كا. اهلا لوقو اهتمطت ظياتس ب

 . 6 ٠١ لاخلا تكسو ٠ * موقتاح برح
 نع لدع مث . مالكلاب مهي هناك دمحأ ىلا رظنو . افقاو ماقو

 + :هءاوو هلو *+ ةفرغلا نم رخو نادكساو' <+ ايما * مالكا
 2, هيأدث لدبي ديو ٠٠ هترجح لخدو هتدلاو ثداحي هلاخ دمحأ كرتو

 هنا ٠٠ تيبلا ىف ىقبي نأ عيطتسي نل هنا *٠ ىرخآ ةلدب ىدتريو
 همأل عادو ةلاح ىف ىهو تقولا اذه لوط ىضقي نأ لمتحي نل

 ٠٠ هتاوخأو
 دقو همأل لاقو . ةلاصلا ىلا جرخو « هبايث ءادترا نم ىهتناو

 + احاف اذ انتيسلا- دمار اثار هلاح توتجلا
 : ءاكيلل نازفحتي نينيعب هيلا رظنت ىهو.مألا تلاقو
 + وفعلا ان كما: ءوطق ع ورتاخ قنا د
 نيف ٠*٠ ىردب هسل : اهلبقي ىنحنيو كحضي وهو دمحأ لاقو

 ْ ٠٠ شينولبقي ام نكميو ٠٠ ىبلط اولبقي ام لاب ىاع
 +٠٠ تنامطا اهناك ٠ ةتفاخ ةماستبا مالا ىتفش ىلا تعفتراو

 ولع اع اخ
 ٠٠ احابص ةسداسلا ىق همون نم دمحأ ماق ىلاتلا مويلا ىفو

 نع ةريثك روصب نوحشم هلقعو ٠*٠ نولطنبلاو صيمقلا ىدتراو
 .ةريغص ةبيقح دعأو ٠*٠ نييئادفلا ةايح ٠٠ اهيلع لبقد ىتلا .ةايحلا
 ٠١٠ نيليدنمو : هجو ةطوفو « ةيلخادلا هبايث نم نيمقاط اهيف عضو
 ةقالحلا ةدعو “٠ ةاشرفو اطشمو ٠٠ براوجلا نم جاوزأ ةثالثو
 ل يكسملا لخلايا دقلا ةحاتحي اه ملعب فاك دقل 4 رد

 اراطقا لوانتو جرخو ٠٠ هتفرغ ىف ةريغصلا ةبيقحلا كرتو
 نأ ني عيطم ل لدي لا ةطفتما هكاصمأ تناك“ اناس انيقح
 ٠* ءىداه ىهو هراطفا لوانتي
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 ٠ اهدي لبقو ٠** اهيناجب ةمئان ىليلو ٠٠ همأ ىلا لخد مث
 ٠٠ اهلوقي ىتلا ةملكلا راتخي « اتماص اهمامأ فقوو

 *هدك ىردب دمحأ اي نيف حيار : اهينيع ىف عزجلاو همأ تلاقو
 ةياكحلا فوشأ ةعماجلا حيار : اهليقيو اهدلع ىنحني ىهو لاق

 ؟ عجارو : هيلع نئمطت اهناك مألا تلاقو ٠٠ هبا
 + امام/ ان اعبط + دمحا لاقو
 مالاو ٠٠ ةفيفخ ةمض اهمضو ٠٠ ةيناث ةرمه اهلبقي ىنحنا مث

 ٠٠ نئمطت نأ عيطتست ال اهنأك « هبذكت اهناك هيلا رظنت
 همأ ىلا رظن مث +٠ .ةليوط ةرظن ةمئانلا هتخأ ىلا دمحأ رظنو

 لمحو هةفرغ ىلإ ناعوت ةعرشب اهمامأ نم ىدستا وح ةنطاخب ةرظن
 : اسماه اهل لاقو ٠ ةليبن' هتخأ نع اثحاب جرخو . ةريغصلا هتبيقه

 تعولعتا ىنا امام ىلوق ىقبا « شينيتيقلام رهضلا ىتيج ىل
 ٠ ركسعملا ىف ميان ىناو ٠٠ صالخ

 ل ل

 ٠٠ امام نم كلاب ىدخ ىتناو : الئاق هردص ىلا اهمضف

 2« اهلبقو « اهشارف ىف لازت ال ىهو ىفيف ىلا لخد مذ
 و لا ا ا و و ا

 جرخ ٠٠ هيلع درت نأ لبقو ٠ ةفوهلم تارظن ىفيف هيلا ترظنو
 ش ٠*٠ تيبلا نم جرخ .٠.

 ىثبم وحت ناسو ٠١ جاراجلا ىف اهكرت ٠٠ هترايس بكري ملو

 لواحي هناك ضرألا اهب قد « ةعيرس ةيركسع تاوطخ ىف ةعماجلا

 ** عوطتلا بتكم ىلا لخدو ٠٠ اهظقوي نأ
 لك ٠٠ اهب سحي ناك امم رثكأ ةكرعملا بارتقاب انه سحي هنا

 * :اقيه.-نوفقي نوعوطتلا ٠+ ةرقلار "سامحلاب حضي هلوح ءرش
 تاكت نولدامتيو *٠ نومستبيو ٠*٠ ةعمال مهنويع ٠٠ ةيوق مهوجو

 تابلطو ٠٠ بتكملا فلخ سلاجلا شيواشلا اهعمسي ال ىتح ةتفاخ
 ٠٠ ةلداجم الب اهباحصأل حنمي قح اهتأاك ٠٠ ةعرسي لبقت عوطتلا

 مكه



 0-٠ ٠١ ةيناث ةرظنل هدنع تقو ال ٠٠ قاروالا متخي مث ةدحاو ةرظن عوطتم لك ىلا رظني شيواشلا
 ٠. نييئادفلا ةيقب عم فصلا ىف رظتناو
 . ٠ رظتنا : هلل اولاق مهنكلو , رظتني اذام ىردي.ال
 ىو مرهلا ةقطنمي بيردتلا ركسعم ىلا © هنوذخأي نيأ ىلا ملعي هنأ ةيركسع ىرول ةرايس مهوبكرأ « .ةرشع ةيداخلا. ةعاسلا ىفو
 نوفقاو هؤالمزو ىهو ٠٠ ةزيجلا عراوش ىف مهب رمت ةرايسلاو

 مث.« ةيوق ةداج مههوجوب اوظفتحي نأ نولواحيو ٠٠ اهحطس قوف
 ٠. نيعوطتملا نم رخآ اقيرف لمحت ىرخأ ةيركسع ةرايس مهفلخو ٠.٠ هليمز عم ةماستبا وأ ةكحض مهنم لك لدابتيف دجلاب نوقيضي
 سانلا نأب هساسحا همهادي مث ٠٠ انيح سانلا ىلا رظني دمحأو ' ٠ فقوتي ءىش الو ٠٠ ديدج ءىش ال ** ةيداع عراشلا ىف ةايحلاو ٠٠ مهلاح ىلا نودوعي مث ٠ حرف ىف مهيلا نورظني عراشلا ىف سانلاو
 هينيع عفريف ٠* ىركسع ضارعتسا ىف هنأك سحيو ' ' هيلا رظنت
 ٠ ! تايتفلا تقو اذه سيل ٠ ةعرسب هينيع لوخيف ةاتف ىلع هانيع طقستو ٠٠ عراشلا ىف سانلا ىلا رظنيو دوعي نأ ثبلي ال مث ٠ ءاضفلا ىف امهي رظنيو

 ةيادب ىف ٠ مرهلا حفس تحت . بيردتلا ركسعم ىلا اولصوو
 ٠ ةريبكلا ةرايسلا ةفاح قوف نم نوعوطتملا زفقو ٠ ةيردنكسالا قيرط

 .6 ءوده ىف ةرايسلا نه لزني نأ ركفي مل ٠و دمحأ ددرتي ملو
 مايخلا نيب هينيع ريدي ةهرب :فقوو ٠ ٠ رخآلا ئه اهتفاح قوف نم زفق
 تاءادن تاوصأو ٠٠ بردت نيعوطتملا نم ةقرفتم ةريبك تاعومجمو ٠٠ لامرلا نول ىف ٠٠ ءارفص ٠ ةريثك مايخ ٠٠ هلوح ةرشتنملا
 ٠.٠ قدانبو ٠٠ عفادم تاقلط ٠٠ صاصر تاقلطو :١ ةيركسع
 ٠١. تك براش هل عيطاقتلا مراص ٠٠ شيواش مهيلا مدقتو ش ٠ ةعرسو ٠٠ ةوقب *٠ كرحتي ءىش لك ٠٠ ةكرحو
 .' ةماستبا ٠ هبراش تحت ىري هنأ هيلا ليخو اليوط دمحأ هيلأ رظنو

 هكا



 فلخ فقاولا ىدنجلا هلوانو ٠٠ نزخملا ىلا شيواشلا هداقو

 ٠ ةيقاطو ٠٠ ايركسع ءاذحو ٠* لورفوأ ٠٠ ةليوطلا ةدئاملا

 ضبق « ةيقدنب ثلاث ىدنج هلوانو ٠*٠ :نيتيناطب رخآ ىدنج هلوانو

 ٠ اهيلا قوش ىف ناك هناك ةوق ىف اهيلع
 نييئادفلا ىز ٠٠ ىركسعلا ىزلا ىدتريو , هبايث لدبي فقوو

 ىلا ةيندملا هبايثب نزخملا ىف ظفتحي نأ ىف ىدنجلا نذاتسا مث ٠٠
 ,. ٠*2 اهدرتسيو دوعي نا

 هتييقحو ناتيناطبلا هعارذ تحتو « ديب هتيقدنب لمحي جرخو

 ىركسعلا ءاذحلا لقثب رعشي ىهو ريسيو . ىرخألا ددلاب ةريغصلا

 د ٠ دماج ٠٠ ليقث ءاذح هنا ٠٠ هيمدق ىف
 ٠ ىوقأ هنأ سحي هنأ ٠0 هءادعأ هب برضي نأ عيطتسيو -٠ الايمأ

 ٠٠ ربكأ ةوقب هدوزي نأ نكمي ليقثلا ءاذحلا نأ دقتعي نكي مل

 دحأ ىقبو ١*٠ مايخلا ىلع مهعزوي .مهبناجب شيواشلا راسو

 نم اناكم نشيواحشلا هل نجي. علو. :* نوياطلا نا ىف ناك +

 لخد مث ٠٠ مايخلا نم ديزم ىلع هب فاطف ٠٠ اهب رم ىتلا مايخلا
 : هلأسو 2 نيعوطتملا دحأ اهيف سلجي , مجحلا ةطسوتم ةميخ هب

 ٠ ةتالت : عوطتملا لاقو ٠٠ ؟ انه دحاو ماك هيف

 ! ةرضح اي لضفتا : لوقي ىهو دمحال قيرطلا شيواشلا حسفأو
 حاولا ةعيرأ اهب نا ٠+ ةييشلا لخأدأ ةعيرم ةرظن دمحا ىقلأو

 ةرشع ةعساتلا ىف ىدبي باشو ٠٠ ضرأآلا ىلع ةاقلم بشخلا ن

 ش 7 هيدي لزكح هتيقدلور اقدح ىلع سلاح
 ٠ الهأ : دمحأ لبقتسي وهو حرم ىف باشلا لاقو
 ٠ كيب الهأ : مستييب وهو دمحأ لاقو

 ةطاسب ىف لاقو « مقي مل هنكلو , مايقلاب باشلا مهو
 ٠ حلئاص لامك ٠٠٠ لامك ىمسا انأ
 ٠ ىدهز محأ : الئاق باشلا حفاصو هدي نم هتبيقح دمحأ ىقلأو



 :كانه كدنع ىللا حوللا ٠٠ حوللا كدصق : اكحاض لامك لاقو
 مث ةميخلا رادج ىلع هتيقدنب نكرو * ' هلل ٍرادتساو « مستباو

 ٠. ىبشخلا حوللا قوف نيتيناطبلا عضي ىنحنا
 ؟ ةيناطب ماك تدخ : لامك لاقو
 ٠. نينتا : هيلا رظني نأ نود دمحأ لاقو
 ٠ ةتالت دخات ردقت تنك : لامك لاقو
 ؟ ٠٠0 ىازا : هشارف دادعاب 'لوغشم وهو دمحأ لاقو
 ش ٠ + سل تكتم ! ثيفم اي ٠٠ ليللاب دربلا هد ٠٠ كلوقأ نيدعب : لامك لاقو
 اهبيكرت ديعي مث اهتنازخ عزنيو « هتيقدنب دانز كرحيا لامك ديو

 ؟ ماك ىوست لود نم ةيقدنبلا ركتفت : لاق مث ٠١
 اهلمعأ ردقأ تنك ٠٠ ةشرو ىدنع ناك ول فرعت : لامك لاقو ٠. هينج نيعبرأ , نيتالت : هرهظ ريدم وهو دمحأ لاقو

 ٠٠٠0 هينج شينفلكتامو
 هيخأ .توص عمس هنأ هيلا ليخ ٠٠ ةعرسب دمحأ هيلا رادتساو

 : لاقو , ةولح ةماستبا مستباف « هترظن لامك ىأرو ٠> هينيع قدصي ال هنأك :٠ ةروهبم ةرظن لامك ىلا رظنو *' حودمم
 ٠٠ صلاخ ةطيسب اهتركف ىد ٠٠ ىنقدص -
 : لامك ةماستبا دري ىهو لاقو , هتشهد نم دمحأ قافأو

 ةسدنهلا ىف تنا ٠ كتراطش انيروتو ةشرو كدنع ىقبد هركب
 لمك* ىوان شم كنيبو ىنيب امنا ٠٠ قوقح ٠١ ال : لامك لاقو

 ؟ ٠. سناسيللاب هيا لمعا اح ىل لوقت حمست * '
 : هلايخ ىف لدسجتن م ودمم ةروصو دمحأ لاقو

 ٠٠ اهيلع تحار تاسناسيللا ٠٠ قح كل
 نكاد .. لضعلا لوتفم ضيرع ليوط باش ةميخلا باب دسو

 : هيقدش نيب تامقللا غضمي وهو « لامك ابطاخم لاقو « شتيودناس فيغر ىف مضقي ةرمسلا

 همكم



 هل لوقأ لجارلا ٠*٠ هد نيتنكلا ىف لح انل فوشن مزال انحا

 0٠و ىنيدي ٠*٠ ةجوشنأ شتيودناس ىنيدا
 ٠٠ الهسو الهأ : لاقو ٠ دمحأ ىأر امدنع همالك عطقو

 غايدلا ىداهلا ديع دمحم انليمز : دمحأل همدقي لامك لاقو

 ! ىدنع نم ىد غابدلاو

 ىدهز دمحأ : هسفن مدقي ىهو ؛ احفاصم هدي دمنحأ دمو

 معان « نينيعلا نولم , عيفر باش ٠٠ عبارلا ليمزلا لخدو
 ١: لانك همدقو »< ةئاصعأ نفلا فلخا ٠+ .نانك تاك ىدني-+ نعشلا

 + .ىمحر هلاك د
 سلجو . دعتبا مث ٠٠ هئالمز عم تاملك عضب دلاخ لدابتو

 املقو اقرو هتبيقح نم جرخأو ٠ هب صاخلا ىبشخلا حوللا ىلع
 : ىداهلا دبع دمحم حاصو ٠٠ بتكي ذخأو

 ليلا مراشا تاوهر تاك ةحيل تكا الع
 نفك ا. كلام تناو ؟: يكب نك هلاك لاقو
 , : كحضي وهو ىداهلا دبعل لامك لاقو
 < :ةعانسر وز. نع نكتيو كاس لكاو هيل ىخآ "انه. تنطاع
 ٠ نينتا تقب ةعاسلا ىنتركف : ىداهلا دبع دمحم لاقو

 ٠٠ ةدراهنلا نيومتلاب انيلع اورخأتا ةعامجلا
 ىلا ثيدحلا ىف ظفحتيو ٠٠ مستبي هشارف ىلع سلاج دمحأو

 هب ةسلتقس تا ريظت لامك ىلإ .نطكيو + «.نقكأ هعالعز :ترعي 1

 ٠ هسأر قوق شوكنملا هرعشو « نيتطشنلا نيتحرملا هينيعب ىقتليو
 ! حودمم ركذتيو « هتماستبا عسنتف

 عبرا بيجي حوري انيف دحاو لك ٠٠ مكيار هيا : لامك حاصو
 ٠٠ شهدم ريرس ىقبيو ٠٠ حوللا اهيلع عفرتو , تابوط

 ٠ ةركف : لاقو دمحأ ةليخم ىف رثكأ حودمم ةروص تمسجتو

 ٠ ىدغتن ام ةياغل ةيوش حيرتست كتدرقبع ىلخ : ىداهلا دبع لاقو
 عيضيل تقو كانه سيل ٠٠ مويلا سفن ىف هبيردت دمحأ أديو

 نوكأ



٠٠ 
 نادزي اهيارتقاي دمحأ سابسحأاو © برتقت ةكرعملا نا

٠٠ 

 ركسعملا لخاد ادهت ال ةكرحلاو ٠٠ لدانبلاو عفادملا تاقلط توصو
 ٠٠ ةكرعملا طسو ىف هنا , ةبوصنملا ةكئاشلا كالسالاو ٠

 .. ىو ه٠ ونذ» ىجتشلاو ٠١ ىجتكلاو ** ىجنربلا ةسارحلا ىف هتيشتابون مهنم لكل ددحي , ءابسملا لحي نأ لبق شيواشلا مهيلع فاطو ٠٠ عقوملا ةسارح ىف اعيرس ابيرذت دمحأ ىقلتو .
 ٠.٠ هبجاو امامت ملعي وهو ٠٠ ةعبارلا ةعاسلا ىتح ةيناثلا ةعاسلا نم دمحأ ةيشتابونو ٠.٠0 نيتعاس هتيشتابون رمتست مهنم دحاو لك
 بارتقاب سحأ اذاو ٠٠ هدي ىف هتيقدنبو ةماقلا بوصنم فقيس
 ٠٠ تنأ نم ٠*٠ فق : حاصو هحالس عفر بيرغ

 ..و 0 رد افلخ ٠٠ قفص ٠٠ عكرا : دمحأ هين خرص الاو ٠٠ ليللا رس ةملكب حيصي نأ مداقلا ىلعو
 هسورد ركاذد هناك « هاقلت ىذلا بيردتلا ددعشسد دمحأ ذخأو
 لوقيف « رشاتسمخ » سراحلا دريف ** « رصن » : لوقي نأ مداقلا ىلعو « ١” رصن » ليللا رس ةملك مهغلبأو شيواشلا ءاجو '

 ش .. غ١ » مقرلا لمكيل « ةتس ه» : مداقلا
 رس ىلع نمتؤا هناك سحأ ٠٠ تامولعملا هذه لكب دمحأ حرفو

 ..:« ةلماك ةيبرح ةطخ ىلع لب ٠٠ ماه ىركسع
 نم ةثالثلاو ٠٠ ىداهلا دبعو لامك هتالمز نم نانثاو وه ماقو

 ٠٠ هتسارحب اوفلك ىذلا عقوملا بناجب ءارعلا ىف ٠٠ مهمادقا ىف مهتيذحاو , ضرالا ىلع اومان ٠ ارمانو هحالسو ٠٠ هتيناطب لمحي مهنم لكو ٠٠ « ةمدخلا ةيرس »
 تهتنا نأ ىلا دعتساو « ةسارحلا ىق هرود دعوم لبق احصو ٠٠ ىوحصي نأ راظتنا ىف مان “٠ اقلق امون دمحأ مانو

 ٠.٠ ةسارحلا ىلوتي ماقو « هليمز ةيشتبون
 1 ٠٠ ليللا ىف ابصتنم فقوو
 ٠٠ مالظلا نابقنت هانيعو ٠٠ هدي ىف هحالس

000 



 ٠ ناتهيتنم هانذأو

 ٠ هبجاوب ساسحالاو ٠ سامحلاب ءىلم هبلقو
 فىحزي تمصلاو *+* اتمص دادزت ايندلاو ٠٠ رمت قئاقدلاو

 ادب ٠١ نتهي هسامح ديو ٠٠ بيهر دوسأ تمص ٠١ دمحأ ىلع
 فاخي ال هنا ٠٠ ال٠0 فاخي هناك ٠٠ ةفيفخ تاشعر شعتري هبلل
 ٠. ليللا ىدحتي هناك نيتيبصع نينيعب مالظلا ىف قلحبيو **
 لغشي نأ لواحي اددو ٠٠ ةفيفخ ةشعر ٠٠ شعتري لازي ال هبلق نكلو
 ٠0 اهلاح فيك ىرت ٠+ همأ ركذتي حرسف ٠٠ هبلق ةشعرا نع هسفن
 ةماستيا مستباو ٠٠ ةريهشو ٠٠ هتبيغ تفشتكا نأ دعي تلعف اذام

 ههجو صلقتو .٠٠ ىليلو ٠٠ ىفيفو ٠٠ ةليبنو ** ةريهشل ةفيفخ
 عمس هنأ هيلا ليخ ٠٠ ةاجف هتالمأت نم قافأ مث ٠ ٠ ىليل ركذتي ىهو
 هينذأ ىف هساسحا لك زكرو ٠٠ ةيقدنبلاب هعارذ تعفتراو “٠ اتوص

 اهناك مالظلا لتكو ٠٠ اًئيش عمسي ال هنا ٠٠ مهاو هنا ٠٠ ال ٠٠
 اهنأك ٠٠ ةبيجع الاكشأ ذختت ٠٠ لكشتتو ٠٠ هينيع مامأ كرحتت
 هينيع ىف هساسحا لك زكري ”* هينيعب قلحبيو +٠ تيرافعلا لاكشا

 اسكعنم ةيبرقلا ةميخلا لظ درجس هنا , اتيرفع سيل هنا ٠٠ ال ٠٠
 ٠٠ موجتلا دعي ةهسار عقرو* * موجنلا ءوض ىلع

 2 مادقا توص ٠٠ .اتوص عمس مث

 ةعرسبو ٠+ مادقأ توص ر العق عمسي هنا ٠.٠ أامهاو سدل هنا

 : خرصو . ايئاقلت هحالس عفر مث ٠٠ ليللا رس ةملك اضيأ ىسنو ٠٠ هيسن هنأ هيلا ليخو ٠٠ هاقلت ىذلا, بيردتلا ديعتسي نأ لواح
 25؟ تنأ نم *٠* افق

 ٠٠ نيمأ : مداقلا درو

 ٠٠ ليللا ريس : لوقي دمحأ داعو

 ٠٠ رصن : مداقلا لاقو
 «٠.٠ رشانتا : دمحا لاق ةعرسيو

 ٠٠ ةعست : مداقلا درو

 هالك



 العف نوكت اهنا 7-5 ماقرألا ةعومجم دمحأ بسح ةعرسبو
 ١" ٠٠ مقرلا عومجم

 2 ةقيناكست وج ءاهتناي هنلعي شيواشلا همامأ نريو ٠٠ ًادهو
 1 ضرألا ىلع دقري داعو ديل ديدجلا سراحلل هناكم ىلخأو

 حوللاب اقصتلم امئان هآرو لامك نع مالظلا ىف هينيعي ثحبو
 ٠٠ هيلع نامطا هناك ٠٠ مستباو ٠٠ ىبشخلا

"/ 

 ٠0. تكاس نييئادقلا ركسعمو ٠٠ احابص ةسماخلا ةعاسلا
 حابشأ ىوس « مئان ءىش لكو « ديعب نم برتقت رجفلا ةماستباو
 ٠ صيرتو ءوده ىف كرحتت سارحلا

 توسصؤ ٠٠١ « نايحص ةبون » نلعي ىجوربلا قلطنا ةأجفو
 ٠ريخلا حابص اي ٠٠ ريخلا حابص اي +: لؤافتو ةوق ىف لوقي ريفنلا

 يروكلا "سبالمي و ٠٠ مهتميخ ىف نيمئان ةعيرألا ناكو
 ٠ هل ةداسو هئاذح نم مهنم لك ذختا دقو

 هرظن لوح مث « هئاذح قوف نم هسأر عفرو « هينيع دمحأ حتفو
 +: هينفنش نيو ةريبك ةماستباو لاقو ٠ لامك هليمز ةيحان أوت

 يقل تفاح ت
 : اهنم نيك ةمانتباب كمتكا ةفانشتدا "دري وهو.لامك لاقو

 ٠ لغشلا ىلع انيب اللاب ٠٠ دمحأ اي ريخلا حابص
 نيكي طيبك ماكنا نيتمستيم نينيع .دلاخ ثلاثلا ليمزلا حتفو

 : ىطمتيو ءاوهلا ىق هيعارذ دمد ىهو لاقو ٠ ديعس ملح
 6 00011 2. ملحي ىدتبي كبودي دحاولا ىخأ اي

 ٠٠ دتعلاب انيف اهولمعيب مهنا ىلايهتم
 هاي



 + نسحب ةيلخ قدابلا ةنها لك دمحأ لاقو

 اوه ىحصي وهو نيدرس ةبلع هوممش : لامك لاقو

 65م كرم 00 2و يام ممم ريكو وك وجوجل د صدع

 2 ندا نثشيواشلا 32 انيخأ اي ىحصا

 ىلع دقرو رادتسا مك 3 ةموهفم ريغ تاملكي ىداهلا دبع مهمهو

 .٠ مونلا ىف قرغتسي داعو ٠ يناثلا هبنج
 ٠0 ةيملا الا شيفام : افقأو موقي ىهو لامك لاقو
 نوسرجك حيصي وهو درطتساو « هايملا ةيمزمز ىلا هدي دم مث

 1 ٠ عدج اي ىداهلا دبع ناتسألل هيم دحاو : ىدلبلا ىهقملا

 + ىتتضا ؛ دمحا لاقو
 هموص ىلعاأب حاصو 2 ىداهلا ديع سأر قوف فقوو ماق مث

 5 هانت ٠ * ذا : شيواشلا ءادن ادلقم

 ابصتتم هيمدق ىلع .فقوو 2 هشارف قوف نم ىداهلا دبع زفقو
 :شيواشلا ةجهلب خرصي دمحأ داعو ٠٠ ناتضمغم هانيعو . ايشختم

 ٠ كنيع حتفا ب

 5: خرا مك 0 لو هذ ىف هلوح تفلتو : هينيع ىداهلا دمع حتفو

 ٠ ليللا صن ىف هسل انحا هد ٠٠ ةعامج اي هيا ىرج : اجتحم

 1 ٠٠ تاكحضلا تبواجتو

 ةيقب عم نومحازتي اوجرخ مث ٠٠ هءاذح ىدتري مهنم لك ادبو

 تارود لوح محازتلا ةظحل تناكو ٠ 5 هايملا تارؤد لوح نيعوطتملا

 هنأك رعشي ناك ٠٠ دمحأ اهب رمي ىتلا تاظحللا جرحأ نم هايملا

 بوحصملا ءاسيحلا نم عوني رعهشي ناك 58 هئالمز مامأ ىرعتي

 هريدغص ةآرم دمحأ قلع مث دك قئاقد دعب مهتميخ ىلا اوداعو

 بع دلاخل ةآرملا كرت هنكلو ٠٠ هنقذ قلحي ًادبو ةميخلا 'دوماع ىف

 ٠٠ هشارف دعي مهنم لك أدب 'مث ٠٠ ةآرم نود قلحي ذخاو . ليلق

 ىتلا ضرالا نوفظني اوجرخ مث 0*٠ ةميخلا فيظنت ىف اوكرتشاو
 ماى



 ٠٠ كلمي ام نعأ اهنأاك . مامتهاو « صرح ىن اهعمليو « اهفظني هتيقدنبب مهنم لك كسمأو اوداع مث ٠١ ةلمهلا قاروألاو , ةرثانتملا ةراجحلا عطق اهيلع نم نوعفريو , مهب طيحت
 يح رتشلا عاتمد : ةريغص ةماستبا ىف ىشابموالا لاقو ٠٠ هشارف مامأ ةيركسع, ةفقو ىف ابصتنم مهنم لك فقوو ٠١ ليلق دعب ىثشابموألا مهيلا لخدو

 , لامك ةيقدنب كسمأ مث « اهتفاظن شتفي ةميخلا ىف هرظن لاجأو
 "٠.0 نامك فضن ٠٠ ةيوش هسل : لاقو ٠ اهتهوف ىف رظنو

 : هناسل هل جرخي هناك لاقو , هفلخ لامك رظنو ٠٠ جرخ مث
 1 ٠. هلك شيجلا ىف اهنم' فضنأ ةيقدنب ىنيروي بيط ٠ * لآ هيوش هسل لآ

 ٠0 اناوخا اي راطفلا : ىداهلا دبع حاصو
 نالمحي لامكو دمحأ اوداعو ٠٠ خبطملا ىلا ةعبرآلا جرخو أ

 ةريغص ةناورق لمحي ىداهلا دبعو :" ' سدعلاي ةئيلم ةريبك ةناورق
 ٠٠ ةريغص تاناورق عيرأ لمحي دلاخو ٠ * ىاشلاب ةئيلم

 نم افيغر مهنم لك دشو ٠٠ ةريغصلا تاناورقلا ىف مهيلع سدعلا عّروي دمحأ ادبو ٠٠ ةميخلا طسو ىف سدعلا ةناورق اوعضوو
 ٠٠ هشارف بناجي اهب ظفتحا ىتلاو سما هل تفرص ىتلا « ةيارجلا »
 : لوقي وهو , هردص نم افيغر ىداهلا. دبج دشو

 ف حباص فيغر تشطل انأ -

 ٠٠ فيغر عبر ذحاو لك ٠٠ لدعلاب : لامك لاقو
 ش : ْ ٠٠ ىتربصي كبودي هد ٠0. فيغر هلشطلي حوري ةقيفخ هديا ىللا : ىداهلا دبع لاقو
 ش 5 اءزج هئالمز نم الك ىطعيو . ءازجأ ةعبرا ىلا فيغرلا قزمي وهو اهلاق

 : دلاخ لاقو ٠ ىاشلاب اهألمو « هتيمزمز بعك مهنم لك جرخأو

 ها/غ



 نفى ديم ودا انل وطحن مهنا "تفشتكا انأ' + وردك اب
 ! ٠* ريغتم همعط نا نيظحالم شم ٠٠ ىاشلا

 0-٠ قدصت الو : دمحأ لاقو

 ٠ هيا انلمع انحا ٠٠ هيل انودهي : ىداهلا دبع لاقو

 شبتكيام دلاخ ناشلع انودهي ٠٠ انيخأ اي مهفا : لامك لاقو

 ةمقل قزي ىهو . مهف هناك ىداهلا دبع لاقو ٠٠ ريتك ةيمارغ تاباوج
 : 5 : همف ىف فيغرلا نم ةريبك

 موقن كيأر هيا بيط ٠٠ ريخلا مهيف شلاو ٠٠ هدك هأي ٠* هآ

 اة الا ل ل ا
 ١ : دمحأ هعطاقو ٠٠ و

 ٠ برضياح مامتلا ىجورب نامز ٠٠ تقو شيفام
 مهناك « ةعرسو 2 ةيهش ىف مهماعط نولوانتي ةعبرألا ذخأو

 ىف مهيلا رظني دمحأو ٠٠ نوكحضيو ٠٠ اهسفن ةيعوألا نولكايس
 هرجم اوسيل مهنا ٠٠ هرمع لوط مهعم ناك هناك سحي هنا ٠٠ بح
 ,ىشيعي اوناك مهناك ٠٠ كلذ نم رثكأ مهنا ٠٠ ءالمز الو . ءاقدصأ

 ٠٠ اعم نومانيو ٠٠ اعم نولكاي ٠٠ دحاو تيم ىف مهلك ٠٠ هتيب ىف
 نم طويخ ٠٠ رخآلاب مهدحأ طبرت طويخ مهنيب ٠٠ هتلئاع مهنا

 ٠ لوهجم ريصم ىلع ةأرجبم لابقالا نم ٠٠ فوخلاو ةعاجشلا

 هد ٠١ تايبرعلا ةقاوس ىلع انوبردياح شم مه : لامك لاقو

 ٠٠ بيج ةيبرع قوسأ ىسفن ناشلع تعوطتا انأ
 حودمم ناك ول ٠٠ حودمم هيخأ ىلا رظني هنأك هيلا دمحأ رظنو'

 * بيج ةرايس دوقي نأ ىه هيف ركفي ام لوأ ناكل ,٠ عوطق دق :

 ٠٠ مامتلا روباط ىلا مهوعدي ىجوربلا توص ىود ٠٠ و
 ٠ هناكم نم مهتم الك عزني هناك خراص عيرس توص

 نم بناج ىف ماعطلا ةينآ !وحازاو ** هتمقل مهنم لك دردزاو

 روباطلا وحن ىرجي جرخو « هتيقدنب مهنم لك لمح مث , ةميخلا
 ٠ مهفلخ ىرجو 2 همف ىف ىرخأ ةمقل عضيل اليلق رخأت ىداهلا دبعو

 هالو



 ٠٠ روباطلا ىف اوفقوو
 تاستكاو ٠+ مهنويع تعملو +٠ مهتاماستباو مهتاكحض تفتخاو

 ديدحلا ةدمعأ اهنأك ةدودشم مهتاماقو ٠٠ لاتقلا روصب مههوجو
 - :نكلسلا وس ةكرشلا :تاديو 4

 ٠.٠ ةيركسعلا تاءادنلا تاوصأ تعفتراو
 تاوصا ٠٠ كانهو انه قلطنت صاصرلا تاقلط تاوصأو

 ٠ تيمانيد ريجفتو ٠٠ ةيودي لبانقو ٠٠ تاشاشرو ٠٠ قدانب
 ىلع نوفحزي اوناك ٠١ ةفينع :ةيساق تابيردت ٠٠ فينع كيتكتو
 حاسمتلا فحزو ٠ ٠ مهبكرو مهيديأ ىلع ٠ ٠ ةدرقلا فحز ٠ ضرألا

 هدسج رجيو هيدي ىف هحالسب ظفتحم مهنم لكو . مهناعيك ىلع ٠٠

 ىئادف كنا ٠٠ كنا ٠٠ كش الو ٠٠ ماجا مهرودص نق نوعي كوشلاو ٠٠ رابصلا تابن نم حاولا قوف نوفخزي اوناكو :* هءارو
 لظيو ٠٠ ةكئاشلا كالسألا قوف هسفنب 0 87 دحاولا ناك ٠ مهليبس ىف فقي ءىش ال ٠٠ عناوملا لك ٠٠ عناوملا نومحتقيو “٠
 اربعم هدسج نم نوذختي ٠٠ هقوف نورمي هؤالمزو ٠٠ اهقوف
 زرفنت ةببدملا كالسالاو ٠٠ مهتيذحأب هقوف نوسوديو ** ىربوك
 ىلا لمحت 32 خرصت ال - هوأتت ال در مدلا قثبذدو ٠٠ هردص ىف.
 اوناكو ٠٠ ىئادف كنا ٠٠ ىدنج كنا ٠٠ مهلك ةبيتكلا دارفأ رمي نأ
 ىلع تبصن ةكئاش كالسأ ٠٠ كالسالا تحت نم انايحأ نوفحزي
 نوفحزيو ٠٠ نيمدق نع اهعافترا ديزد الو تاعيرم لكش ىف ضررا

 قثبنيو ٠٠ مهروهظ قشيو ٠ مهناصمق قزمي ىديدحلا كوشلاو
 ٠ ىئادف كنا ٠*٠ ىدنج كنا ٠٠ خرصت ال ٠٠ هواتت ال ٠٠ مدلا

 ٠.٠ ىقيقح صاصر ٠٠ صاصرلا مهيلع نوقلطي فحزلا ءانثأو
 دحأ عفر ىل *' ةرشابما مهسوؤر قوف هنوقلطي ٠٠ لتقي صاصر
 0 ا لا افئاخ تنك اذا ٠٠ ةكرعملا رج وه اذهف ٠٠ ض رتعت ال ٠٠ لتقيسف ٠٠ فحزي وهؤ هسأر
 نانسأو ٠٠ نوفحزيو * ٠ كنطو ءادعأ ٠٠ كءادعأ هب هجاوت نأ لدق

 هالك



 ٠ نوفحزيو مهسوؤر قوف ريطي صاصرلاو مهروهظ قشت ديدحلا

 ٠ رانلا زايتجال نوعفدي مهنا ٠٠ عناوملا لك ىه هذه تسيلو
 ٠ محتقا ٠٠ مههوجو ىفو مهمادقأ تحت اهنولعشي ةيقيقح ران
 كنا ٠٠ ددرتت ال +٠ رانلا كمهتلتسف ولا ٠٠20 ددرتت ال

 و ٠٠ توملاب نيهتست ٠٠ ءىش لكب نيهتست كنا ٠٠ ىئادف
 ش +: افتاقملا فيك ةيراه كفداصت دقو

 دارا : مهداسجاب نوقلي مث لابحلاب نوقلعتي فيكس وعلو
 ةفضلا ىلا نوقلعتيو ةيواهلا ىتفض نيب املس نوبصني فيكو ٠٠

 سيل نازرط نا ٠0 امنيسلا مالفأ ىف نازرط تيار له“ ٠ ىرخآلا
 هلعفت نأ بجي لب + تنأ هلعفت ن ١ عيطتست هلعفي ام نا ٠٠ ةفارخ

 د نا ووطت + تيرا اما كينفن نيتعااو +“
 دي دعأوب هساسحا هعفدي 2 تابيردتلا هذه ىلع لبقي دمحأو

 عشا © افوكلا ةديكيو + ةئالمز قيم ةلوطنلاب نماطتلا ةرهشو
 سس ناك امدر ٠٠ افئاخ هرمع لوط شاع هلعل ٠٠ فئاخ هنا ٠٠

 ىلع مدقي نأ فاخي ٠٠ امئاد فاخي ناك دقل ٠٠ فوخلا ىه هتايح
 , هتيصخش نربي نأ فاخي ٠٠ هيأر ددحي نأ فاخي» ٠ لمع

 ,ةمواقمو ٠٠ .فوخلا مواقي نأ ىلا نآلا رطضم هنا ٠٠ اهيوطيف
 ٠٠ اروهت تسيل ةعاجشلا نا :* نمهذلا زيكرتب نوكت فوخلا
 ٠*٠ هلعفي اميف نهذلا زيكرت اهنا ٠٠ لايخ ءارو اقايسنا .تسيلو

 بيردتلا ىف هنهذ زكرد نأ بجي هنأ فرع ٠٠0 اذه فرع دقو

 لبختي ال هنا ٠٠ هلايخ نم صلختي فيك فرعو ٠٠ هب موقي ىذلا
 نا ٠١ انازرط هسفن ليختي الو “٠ بيردتلاب موقي امدنع زيلجنالا
 بوصي هنا ٠٠ ههابتنا ىف ةزكرم ٠* هلعفي اميف ةزكرم هاوق لك
 ءاوس ٠٠ فدهلا ةباصا ئه هيلا هبتنم-ىه ام لكو ؛ شاشرلا عفدملا
 وهو ٠٠ بشخلا نم صخاش درجم ىأ . ىدعلا دوثج نم ايدنج ناك
 فدهلا ىلا لصي ىتح ٠٠ هدسج نم ةعطق لك ىلا هبتنم ىهو فحزي

 ةهالا/



 ٠٠ ايح لصي نآو * ٠ فدهلا ىلأ لصي نأ مهملا ٠* .مهي ال نكلو ٠٠ ةرم نم رثكأ حرج دقل >7

 ةهساسحا ٠٠١ رخآ ساسحأ ىلا داقني بيردتلا ءانثأ ناك هنكلو
 هنا ٠٠ ةريبك ةوق هنا ٠٠ هدحو سيل هنا ٠ ٠ هعم مهنأ ٠٠ هئالمزب
 ا نأ نولواحيو « :هحالس سفن لمحد لك ٠٠ صاخشألا فالآ
 ءالسز مه « هئالمز نم مهب سحي نم برقأ ناك نفح دا ىلا ةعم
 ٠ ةميخلا

 قلطني صاصرلاو ٠* .فحزلا بيردت ىف ناك هنأ 0 وهو
 ٠ ةأجف هفلخ تفتلا مث 0 فحزو ٠٠ فحزو ٠ مهسوؤر قوف

 قوف ضرألا ىلع 5-5 ادلاخ ىأرو ٠* هصقني ءىثشب سحأ هنآك
 هانيع تعستاو ٠٠ ههجو رفصا دقو ٠٠ كرحتي ال +٠ هيتبكرو هيقك
 ٠ دكلاخ اي فحزا ٠٠ فحزا +“ دلاخا : دمحا سمهو ٠ فحزي نأ ديري الو ٠*٠ شعتري هلك ٠٠ شعتريو *: فوخلا نم

 .عرص مث ٠٠ كطصت'هنانسا تادب مث ٠٠ اشاعترا دادزي دلاخو
 : ةداح ةخرص دمحا خرصو *٠ اقاو ماقو :٠ اداح اخارص :٠
 :- نقرا + و كيف ىهنياح ,ضاضرلا + دقرأ ب
 9 ا ٠٠ ةريبك ةعرسب ** ةعرسب فحز مث

 ٠ ضرالا ىلع هعقوأو همدق نم دلاخ دشو
 ٠٠ ١ صاصرلا قالطا افقوتو

 : دمحأ هجو ىف خرصو « شيواشلا ءاجو
 ٠٠ كريغب ةوعد شكلام نيرمتلا نم كلاب دخ ةرضح اي

 : خرصي داعو « دلاخ ىلا شيواشلا تفتلاو ٠٠ لتقي هليمز كرتي نأ هديري شيواشلا ناك له ٠٠ دمحأ شهدو
 فرصعت ٠ ٠ لاما كبلق دمجتام ٠٠ عرخ اي ذاتسا اي هيا ىزج -

 0 ا كرعش تيصق ول
 ٠٠ ديدج نم نيرمتلا ءدب ةراشا , هعارذ شيواشلا عفرو
 ٠٠ صاصرلا قالظا داعو

 هامل



 ٠٠ ديدج نم فحزي ادبو ٠١ هقير دلاخ علتباو
 فحزو © * ٠ لصوو ٠٠

 ىودر ٠٠ رخآو نيح نيب هيلا رظني وهو « هيناجي دمحأ فحزو
 - 2 ركض ان كمادع ص: شيواشلا توف

 ملو ٠١ بيردتلا ءانثأ ىشايموألا عم لامك رجاشت ؛ ةرم ىفو
 لامك عمس هنكلو ٠٠ ةرجاشملا بنس طيضلاب ىردي دمحأ نكي
 .؟ ٠٠ انولذتب الاو انوملعتب متنا : حيصي

 هفا لود +٠ ةعايم شالب كتوص ىطو : خرصي ىشايموالاو'
 ٠٠ لود انل مهنيبياج ىللا لايعلا

 تداك ىتح ههجو ىلا ءامدلا تدعاصتو ٠٠ لامك هجو دردزاو

 اهبعكب ىشايموألا برضي نأ مهي هناك , هتيقدنب عفرو « هرعش غبصت
 ةعفد هديب هعفدو ٠ هدي نم ةيقدنبلا فطخو . دمحأ هيلع مجهف **

 ٠٠ ضرالا ىلع هتعقوأ ةيوق

 ٠٠ ضرالا ىلع عقاو وهو بسضغ ىف دمحأ ىلا لامك رظنو
 نكلو ٠٠ هسفنل مقتنيل ٠٠ هيلع مجهيو موقيس هنأ دمحأ دقتعاو

 نأ نود دمحأ دي نم هتيقدنب بذجو ماق مث ةعرسب هبضغ افطأ لامك
 ٠٠ دعتياو ٠ اهلمحو 2« ههجو ىف رظني

 ىف هينيعب .لامك عباتي ىهو الئاق ىثشايموالا ىلا دمحأ تفتلاو
 ٠٠ ىلع كقح ٠٠ ىثشايموأ اد شهلعم : ةسلتخم ةرظن

 ىلع نيدوعتم انحا ٠٠ ذمحأ ىس اي كمهي الو : ىشابموالا لاقو
 ٠٠ ةيركسعلا ىلع دخاي هركي ٠٠ ىد تاجاحلا

 هيخآ ةروص هلايخ تألمو ٠٠ هينيعب لامك عبتي دمحأ لظو'
 دقل -٠ هعفصف 2 ريغص وهو اموي همأ عم رجاشت امدنع « حودمم

 حبسا هثا ٠١ ةتففص هوخأ دري ملو « هاخأ عقص موي دمحأ سحأ

 بر حبصأ هنا -٠ ساسحالا سفنب سحي نآلا وهو ٠٠ ةلئاعلا بر
 ٠٠ اهنع الوئسم حبصا ٠+ ةميخلا ىف شيعت ئتلا ةريغصلا.ةلئاعلا

 هالو



 : ضيفخ توص ىف لاقو < هتيقدنبب ثبعي هتشرف ىلع سلاج لامكو اهلخدو « ةميخلا وحن ةئيطب ىطخ ىف راسو
 برضت كنا تقخو « ىوق زفرنتم تنك كلصأ +٠ فسآ انأ

 ٠٠٠0 حيحصب ىثايموألا
 : لافو . امسديم اهجو لامك هيلا عقرو
 ٠ نينتالا انحا هبرضن ىقبن « صلختام ىد ةجوهلا دعب لاح لك ىلع ٠٠ حيحصي هبرضاح تنك « كنيبو ىنيب ل

 ولع ع الع 1
 نع ركسعملا لخاد ىلا لصت ةيسايسلا ةمزالا تاروطت ءابنأو

 اهتيحان نم تاروطتلا هذه شقاني دعي مل هنا ٠٠ ريكفتلا ءىداه ٠. سفنلا نكاس وهو اهعبتتي دمحأو ٠٠ فحصلاو ىيدارلا قيرط
 نآلا فرمي ىهو ةشقانملا تقو تاف ٠٠ ةيداصتقالاو ةيسايسلا
 ءادتعا عقو اذا عفادت نأ ىه ديحولا لجلا نأ فرعي ٠٠١ قيرطلا

 ىف هريكفت زكري نأ فورظلا هذه ىف هل لضفالا نأ فرعي :٠
 ةمزالا لحي نأ عيطتسي ةيقدنبلا هذهب هنأ ٠ ٠ هتيقدنب ىف هحالس
 نئمطي نأ دعب ٠٠ اهدعيو ٠٠ ةجرحلا ةرتفلا زاتجي نأ عيطتسي '
 ٠٠ ةيعامتجالاو ةيداصتقالا هلكاشم شقانيل دوعي ٠٠ هقح ىلاو « هتيرح ىلاو ٠ هريصم ىلا بعشلا

 نييئادفلا بئاتكب دمحا قحتلا ذنم اموي رشع ةسمخ تضقناو
 1 م6 ايئادف حيصأ ٠٠ هبيردت متأو *؛

 كالسالا تحت فحزي وهو هب بيصأ قيمع حرج هرهظ ىقفو
 , مدلا ةعقب اهناك ءارمح ةراش هفتك ىلعا ىفو ٠٠ ىثشابموأ ليكو ٠. ةيركسعلا هتبتر نع نلعي ,« طيرش هعارذ قوفو ٠٠ ةكئاشلا
 ٠٠ ءادتعالا عقوو ٠٠ ىو ٠٠ ءادعألل توملا ٠ توملا ةراش ٠٠0 نييئادفلا ةراش ٠٠ ناتعطاقتم ناتمظعو ةمجمج اهيلع موسرم

 ٠ هلك رطقلا ءاحنأ ىف اهريئز بواجتو ٠٠ ةرهاقلا ترازو
 ٠ عراوشلا ىلا سانلا جرخو ٠٠ ةيبرعلا دالبلا لك ىلا هادعتو

 مم+



 *. ةحرف هنأك ودبي سامحب ضينت مههوجوو ٠0+ ةعمال مهنويع

 نحن ٠١ رصصتنتنس ٠+ براحتس ٠٠ فاتهلاب جضت مهرجانحو

 00٠٠ رامعتسالا طقسيو ٠٠ لامج اي كءارو

 مهنأ هنوردي ام لك ٠١ عراشلا ىلا اوجرخ اذامل نوردي ال مهو

 هنودؤي اريبك ارود مهيلع نأو ٠٠ مهتويب ىف اوقبي نأ نوعيطتسي ال

 وه ام طبضلاب نوملعي ال دقو ٠٠. هرود نع ثحبي مهنم لكو ٠٠
 ايهناوب <. قلادب دقت ةكرسفملا .قأ نوملعي مهتكلو +٠ نودلا اذه

 ةموكحلا ةكرعم تسيلو ٠٠ هدحو لامج ةكرعم تسيل ٠٠ مهتكرعم

 نيعوطتملا ةكرعم تسيلو ٠٠ هدحو شيجلا ةكرعم تسيلو ٠٠ اهدحو

 سانلا لكو ٠٠ شسانلا لك ١٠.٠ بعشلا ةكرعم اهنأ ٠٠ مهدحو

 نال ٠٠ تيب لك ءاروو ٠*٠ عراش لك ىف براحتس “٠ براحتس

 ٠ ١ليئارسا رصتنت نلو ٠٠ نويسنرفلا لخدي نلو ٠٠ زيلجنالا دوعي

 ىلا نورظنيو 2 ماحزلا طسو عراوشلا ىف نوحرمي لافطألاو
 مهتاضبقب نوحولي مهو 2 ءادعألا تارئاط نع نيثحاب ءامسلا

 ٠٠ ةريغصلا

 مهتارظنو « ةرومشم مهمامكأو . ةحوتفم مهناصمق نابشلاو

 بئاتكو 2« ىنطولا سرحلا قرفب .قاحتلالا مهتاف نيذلاو ٠٠ ةداج

 ىلا نوعرهدو ٠٠ عوطتلا تاءارجا نع نولءاستي . نييئادفلا

 نآلا تقو ال ٠٠ ةيقدنب مهنم لك دي ىف عضوتو ٠٠ بيردتلا زكارم

 هلتقم نأ لواحو « كودع ردص ىلا ةيقدنبلا هذه بوص “٠ بيردتلل

 نجرخ ءاسنلاو تانبلاو ٠٠ كتيب لخدي نأ لبق ٠٠ .كلتقي نأ لبق
 نع اهب نثحبي ٠٠ ةرئاح تارظن نهنويع ىفو ٠٠ عراشلا ىلا

 ولعت مث ٠٠ بالاو نبالا ريصمو ٠ جوزلا ريصمو 2 تيبلا ريصم

 ةساستبا ٠٠ ناميا ةماستبا ٠٠ نهقامعأ نم عفدنت ةماستبا نههافش

 ةروص +٠ ةديدج ةروص لافجلا نختيو ٠٠ ءىش ثدحي نل ٠٠ ةقث

 ٠٠ رطخلاب ةناهتسالاو ٠٠ ناميالاو ٠٠ ةوقلا

 مهناك بابشلا ىلا نورظني ٠٠ عزج مهنويع ىف زئاجعلاو

 هما



 مهسوؤر نوزهي مث ٠٠ مهيلع قافشا مهلسوت ىفو « مهيلا نولسوتي
 مه اوناكو مهرمعتسي ىدعلا ناك نأ مايأ *٠ مهمايأ نوركذي مهناك
 ةكرعملا نا ٠-٠ ءبعلا نولمحيو 2« نوعفدنيو ٠ نودهاجي اضيأ
 كراعم ٠٠ اهوأدي ىتلا كراعملا ةلسلس نم ىرخأ ةكرعم « ةديدجلا

 تاماستيا مههافش ىلعتو + سوؤرلا نوعفريو ٠+ رمتست نأ بجي
 رخآلا ىلع مهنم دحاولا ليميو ٠٠ مهبابش اودرتبسسا مهنأك ٠٠

 انولباقو + ةرهاظم ىف تحوخ + ستاتعست | ةنسس ىف انا » : .الئاق
 حيجسص طيغوب هدضق عينضمو + ** ق6 ديدحلا باب دنع زيلجنإلا
 ' ٠٠ ماحزلا

 نوف نيدح مارقلا تايزع + ففرتم رع الا 4 نسق! ةايخلاو
 سييبوتالاو ٠٠ هتبرع رجي لجف عئاب ىف خرصي قئاسلاو . نابضقلا
 تالآو ٠٠ ةمحدزم امنيسلا رودو ٠٠ سانلا مهدي داكيو ىرُجي
 عماجلا نذؤمو ةينطولا ىناغالا عيذت اهرخآ ىلع ةحوتفم ىيدارلا
 + قدك .سانكلا سارجاو: + :ةالصلل نماثلا يهوي" ةتدثملا ىلتغا
 0 ةيفصت تاءارجا لجعتسي فاقوالا ةرازو ىلا بهذ لجرو
 ىلملا مئابو ٠٠ ادهي ال شتيودناسلا لحعو ٠٠ ةيف قحتسملا
 .- ا ةيحولم اي ارضخ : حيصي

 نوفوطي ىنطولا سرحلا .نابشو ٠٠ مالظ ليللاو ٠٠ ليللا ٠٠
 اوافطأ دق سانلاو ٠٠ رونلا ءىفطأ ٠*٠ نوخرصيو ٠٠ عاوشلا ىف
 نوعلطتي ٠* ذفاونلاو تافرشلا ىف نوققاو مهنكلو ٠٠ العف راوثالا
 ءامسلا زتهت ةأاجفو ٠* ءادعألا تارئاط نع نيثحاب . عامسلا ىلا

 نناثلا تكسو ١ :تارئاطلل ةداسفلا مفاد .تارضلف نفوالاو
 تارئاطلا ىلا مهيدياب نوريشي مهو نوخرصي مث ٠٠ اوئجوف مهناك
 نا10 اودع ايلا نوي ريعيو 2 هيا كاستحدافا ٠ ةريخلا
 نا ٠٠ ال ٠٠ ءىباخملا ىلا نولزني الو ٠٠ ىرخأ عفأدم مهنويع

 ىلعاب ةيخولملا عئاب حيصيؤ ٠٠ مهبيصي نأ نم فعضأ يدعلا .
 +٠ ةيخولم ايا ارضخ : هتوص

 ش هرم



 :- .ةكرعلا طبر اوكي عينا نكيسملا ىف ةالعؤو كل سكقو
 يصحح نم سكاكا ىلا مهقدانب اوبوصي نل مويلا ذنم

 ش ٠ .مهئادعأ رودص ىلا اهنوبوصيس
 اصاصر « مهيلع قلطي ىذلا صاصرلا :نوكي. نل مورلا ذنمو

 ءادعألا مهيلع هقلطيس لب ٠ مهيبردم دي نم قلطي

 رودص تجضو ٠٠ .مهتحلسأ قوف .مهتاضبق تدتشاو

 + ءاوتلاو ب كانحلاو +: ىدفتلاو ٠ سامحلا 4 ةفلتشم تال اهات
 مهنا ٠* مهيب .تيدحلا لقو ٠٠ لهألا ىلع عزجلاو ٠٠ فوخلاو

 تمصلا نومواقي مث ٠٠ نوتكسيو ؛ ضعب ىلا مهضعب نورظني

 ةكحضي اهبقعي ةتكنب مهدحا ىقليو ٠ ٠ العتفم اثيدح ٠٠ نوثدحتيو
 اقاصتلا مهتاضبق دادزتو ٠*٠ تمصلا ىلا نودوعي مث ٠٠ ةيريتسه

 ىركسع نمارتتساب مايقلل 0 ناب رماو لا مهيلا تردصو

 ٠ ةرهاقلا عراوش ىف
 * لانقلا ىلا نوبهذيس ضارعتسالا اذه دعب ٠٠ نوملعي مهنا .

 رييرشلاو 5 'هقك قرف هلت © هكلدسف ةمسقم ىف دمعلا ناسو
 اهيلع' موسرم . هفتك قوف ءارمحلا مدلا ةعقبو ٠٠ هعارذ ىلحي
 ةفض دنع كانه ٠٠ ءادعألل توملا ٠٠ ناتعطاقتم ناتمظعو ةمجمج

 هينذا المت لوبطلا تاقدو ٠١ هنيبج نم دصفتي :قرعلاو +٠ لانقلا
 نيبناجلا ىلع سانلا تافاتهو ٠٠ برحلا لوبط ٠٠ ةيؤق تاقد ٠٠
 ٍىبص ةيئاجيو ٠٠ ذفقاوتلا نم مهيلع ىقلت دوروو ٠٠ ديراغزو ٠٠
 نيبناجلا ىلع سانلاو ٠٠ ةيركسعلا ةوطخلا ادلقم ريسي ريغص

 نوبهذي مهناك ٠٠ بكوملا عم نوفحزي مهنا ٠٠ فوقولاب نوفتكي ال |

 نوحولي اوجرخ ىبورج زئاجع ىتح ٠٠ نويئادفلا بهذي ثيح ىلا

 ٠* ريبك لمآ ٠٠ لمالاب اوقلعتو ٠ سايلا اوضفن دقو ٠* بكوملل
 1 ٠*٠ زيلجنالا دوعي نل

 ءالزه لك هجاوي وهو كابترالاب رعشي الو ٠٠ زتهي ال دمحاو

 م
 مام

 كيدز



 هجاوي ىهو' كيبتري ال , مءادعأ هجاوب نأ ررق ىذلا نأ د نمانلا

 ٠ هسفن نآلا فرع دقل ٠ ٠ كيتري الو . ددرتي ال هنأ ٠٠ هءاقاصأ

 اهقوف تبسر ىتلا ةيرتألا ابنع لسغ نأ دعب هقامعأ ىف اهدجو

 قرم .ىتلا دقعلا ةبرثأ + ايرف انكت فلا ةثيبلا ١ ةيزتأ + حالا ةئرتا
 ** ديرت أم فرعت +٠ ةرقتسم 2 ةيوق اهدجو ٠٠ هتيصخش

 قي ناك 0 نرديناجلا ىلع فقد فقت ىلا ةيحاصلا عومجلا .تددو

 قلقلا ٠ قيرب امهيف دتشا دقو ناترئاغ هانيع ٠٠ لهاذ ناسنا

 تام ٠٠ ناتشعترم ناتفاجح هاتفشو٠ 3 رقصأ صوصمم ةهجوو

 هبايثو ٠٠ هسأر ةرخؤم قوف شوهم هرعشو ٠٠ امهقوف امهدلج
 ىه هيدي نسدو « دافق قوف هترتس ةقاي عفر دقو 07 ةشمركم ةثر

 تاوصأو د1 نيتساسحلا هينذأ ألمت دونجلا مادقأ تاقدو * + ةدونج

 ىف عملت ىكنودسلا ةنسأو 2 و 5 ردهامجلا فاتهو دات لوبطلا

 ٠٠ ديراغزلاو ٠١ همامأ رمت ةمراصلا ةدوقلا هوجولاو ٠٠ هيذيع
 امم عرسأ هقورع ىف ىرجت ءامدلاب سحيو.:٠ و ٠٠ تاماستبالاو
 0 5هنردسص ذم ىوق نحل 3 نحل ىلا هلاعفقتا لودحتدو 5 دوعد

 دافني نأ ديري ال هنا ٠*٠ ال ٠٠ هينذأ ىف جضيو . هنسأر ىلا دعانصتيو

 ةرخبأ هناك هردص ىف محازتي هنا ٠٠ هيلع حلي نحللا !ذه نكلو :+٠

 روباط وىسحت فدحتي نأ ديري هنأ سحيو ٠+ قلطنت نأ ديرت
 ةرخبدألا نكلو ٠٠ نحللا نم ادراه دونجلا نيب ءىبتخيل ضارعتسالا

 شعتري ٠٠ نشعتري هنأ ٠٠ هباصعأ غدغدي ءىشو ٠١٠ افثاكت دادزت
 ىلع 5 ةسسقتب ةييادسحأ ىلع ىغطي ةسامح ادبو 6-00 ةهيسامحي

 ةهجوز هتايح..ىف سيل ٠٠ هلكاشم تياذ ٠+ هتلكشمب ةسأاسنجأ

 ساسحا هتايح ىف ٠٠ اهب بذعتي ىليل هتايح ىف سيلو ٠٠ هترجه
 نطولاو ٠٠ ةكرعملابو ٠٠ رطخلابو ٠٠ هنطود ساسحا ٠٠ دحاو
 ىف مافنالا هذه عمجتنتو ٠٠ مغن ةكرعملاو ٠٠ مغن رطخلاو ٠٠ مغن

 ٠٠ هةياصعأ قوف ضفتني ضفتني ابحاص انحل نوكتو نانفلا ردص

 0000ا



 نيفقاولا ساتلا امهب محازي ذخأو ٠٠ هيويج نم هيذي جرخأو
 ٠ سافنألا روهبم وهو اليلق فقيو ٠٠ ةعرس ىف مهنيب لقتنيو ٠٠

 محازيو عفدني دوغي مث ٠٠ ةايحلاب امهيقسي هناك هقيرب هيتفش للبيو
 .نأ ديري هنأ ٠٠ هينذأ ألميو هردص ىف بخصي نحللاو ٠٠ سانلا
 ,.ىلا لصي نأ ديري ٠٠ نحللا اذه رجفي نأ عيطتسي ثيح ىلا لصي
 ٠ ىوتايبلا ىلا ٠٠ هحالس

 خرصو .. ةرجأ ةرايس ىف زفقو ٠٠ ماحزلا نم ىحتف جرخو
 ٠ كلضف نم ماوق ٠١ ماوق ٠٠ ىطسأ اي ديشخالا عراش : قئاسلا ىف

 ىليل تيب ىلا هينيع عفري ملو ٠٠ ديشخالا عراش ىلا لصوو
 ٠ هرجأ قئاسلا دقنو ٠٠ هتيب. مامآ ةرايسلا تفقو مث ٠٠ دوعت امك

 هفقوتد ملو ٠ ٠ صاخلا هحاتفمب بابلا حتفو ٠١ ايثو ملسلا دعصو
 نيلا تقني ضلوا م نينشلا نهي قكا هنع بني مل هناك ١ < كيحلا لكاذ
 ةحئار مشي ملو ٠٠ تفاخلا ءوضلاب اجافي ملو ٠٠ ميخملا نوكسلا
 ٠٠ فطاوع هتجوز ركذتي ملو ٠٠ ثاثالا عطق قوف ةمكارتملا ةبرتألا

 ٠٠ امئاد اهدجي نأ دوغت امك تيبلا ىف تنميل اهنأ ىلأ هبتني ملو
 شعترت ديب هءاطغ حتفو ٠٠ همامأ سلجو ٠٠ ونايبلا ىحن عفدناو
 ةهرب فقوتو ٠٠ ماغنالا حيتافم قوف هعباصأ دم مث ٠٠ هلاعفناب
 ريفاصع ٠٠ كرحتت هعباصأ تادب مث ٠٠ نحللا طويخ عمجتسي هناك

 ش 1 ٠٠ مغنلا ناصغأ قوف زفقت ءارمس

 هلقح ىف حالفلا ءوده ٠٠ مالسلا ءوده ٠٠ اًئداه نحللا ادبو

 اهدسأر عقرت مث ٠ ميسربلا داوعأ علتقت ىهو ةسوماجلا ءودهو ٠
 نيفظوملا فالآ ءودهو ٠٠ ايندلل مستبت اهناك اهلوح تفلتتو ريبكلا

 سرادملا ىف ةدلطلاو ٠ مهعئاصم ىف لامعلاو .٠٠ مهيتاكم ىف

 نشدتروكلا قيرط ىلع بحلا تاسمهو ٠٠ ىليلا نوبعليو نوحورمي
 ٠ دولوم لفط ةخرصو ٠ نوجوزتي نيذلا سانلا فزت ملاوعلا فوفدو

 نوخرصي مهو ابوروأ ةساس بخص ٠٠ بخصي نحللا ادبو

 ,. همه



 لانقلا ىف رمت ىهو رخاوبلا ريفافص بخصو ++ انهجو ىف
 هج نلاعلا -هسلا ءاتك ىلع ميمصتلاو ناثعلا :بكنمو

 ٠٠ لياتقلاك ٠٠ رجفتيو ٠٠ نحللا جضيو ٠ بخضلا دادزيو
 ىكنوسلا ةنسأ قيربك ٠٠ دونجلا مادقأ عقوك ٠+ تارئاطلا .زيزأك

 رجفتي حرج حتوصو ٠+ عزف ىف خرصي لفطو ٠٠ برحلاك :٠
 نمو 2« برحلا نم رخست ٠٠ ةرخاس تاكحض تويسحو ٠+ مدلاو

 ٠٠ ىدعلا هجو ىف تاكحضلا قلطنتو ** 00 نمو.« نامعتسالا
 0 ٠ حستكتو مدقتتو

 انانسكتا انزسعتا + بكير ووك + 0 ةزه ةحللار زلفمو
 .٠ صقرت تانبلاو ٠٠ نيذئاعلا نيرصتنملا دونجلا .مادقأو *٠

 ديراغزلاو ٠٠ ةمالسلاب انيجو انحر ةمالس اي ةملاس اد ٠٠ ىنغتو
 داوعأ علتقت ةشوماجلا ٠٠ مالسلاو ٠٠ كحضت لافطالا هوجوو ٠

 ٠ ايندلل مستبت اهناك اهلوح تفلتتو ريبكلا اهسار عفرت مث ٠ ميسربلا
 ةيقيسوم فورح ىف هرئاجس ةبلع رهظ ىلع هنحل ىحتف لجسو

 نم جرخو ٠٠ هردص ألمي هسامحو ٠٠ اعفدنم ماقو ٠٠ ةليلق
 ىف هنحل عضيل ٠٠ ىقيسوملا دهعم ىلا بهذي نأ ديري هنأ ٠ تيبلا

 ٠٠ هلجسيو ٠٠ ةيقيسوملا تالآلا ىلع هعزويو .2 ةيئاهنلا هتغيص

 برحلا نا ٠٠ الاح ٠٠ مويلا كلذ لك متي نأ بجيو ٠٠ هعيذيو
 ٠ قكلتلا لمتحت ال

 ٠ ةكرعملا ىلا بهاذ هنأك هيمدقب ضرألا قدي عراشلا ىف راسو
 نييئادقلا بئاتك دارفا حئمو ٠*٠ ىركسعلا نضارعتسالا ىهتناو

 ٠ عمجتلا ىلا اهدعب“ نودوعي ٠ نيتعاس ةدم بيغتلاب انذا
 ' ٠.٠ طقف طقف ناتعاس

 ٠٠ لانقلا ىلا بهذيس نيتعاس دعب هنأ نيدي دمحأو

 +4 نيتعاشلا نكقت نيك
 *٠ بهذي نأ ديري ال هنكلو ؛ هلهأ عادول بهذي نأ ضورفملا نأ

 ىف هلهأ ةيجاوم عيطتسي الو , هودع ةهجاوم لامتحا عيطتسي هنا

 همك



 اذامل ٠٠ نيتعاسلا نيتاهب ةدايقلا مهل تحمس اذامل ٠٠0 عادو ةظحل

 ! *٠ عومدو ملأ ةظحل ىلع مهوربجي نأ ئوس

 دجوؤ تاظحل دعب هنكلو ٠٠ ةرهاقلا ىف لهأ مهل سيل نيذلا هئالمز
 ٠٠ هتدارا مغر مهيلا هنودشي مهنأك . هلفآ ىلا هجتي هسفن

 ؟ ةريهش ىلا بهذي مأ ٠٠ الوأ هتاوخأو هتدلاو ىلا بهذي له

 دجو ٠٠ ةاليوط مدت. مل هتريح نكلو ٠٠ راتحيس هنأ هيلا ليخو
 ٠*٠ همأ ىلا هجتي هسفن

 هدي ىف هحالسو 2 ىركسعلا هيز ىف وهو هتيب ىلا بهذو

 ىز ىدترت ىهو 2 ىجراخلا ىهبلا ىف هليقتست ةليبنب ءىجوفو

 : حرف ىف خرصو ٠٠ ىنطولا سرحلا تاعوطتم
 ! ٠٠ هد كسقت ىف هالماع ىللا هيا ٠٠ ليلب

 ا ٠8 هينآ : ةليبن تخرصو
 هيلبقرب تقلعتو .هردص قوف اهسفن تقلأو 2 هوحن تعفدنا مث

 امم نبكأ ٠٠ اريبك هسفنب رعشي ىهو « نانح ىف هيلا اهمضو ٠٠

 اهدعبأ مث ٠٠ هتنبا اهناك هتخأاب رعشيو *٠ هسفنب رعشي نأ دوعت

 ٠ هدك ىنيرو : .لاقو ٠ باجعاو بح .ىق اهيلا رظنو ؛ هردص نع
 ىهو تلاقو , ىركسعلا اهيز هيلع ضرعت همامأ ةليبن ترادو '

 ** مامت كيز تيقب تقولد : حرف ىف مستبت

 كير نينتا ىواسأ اناف لجار ىتفصب , الوأ ٠٠ نكمم شمه
 نم ةرشع ىواسأ انأف ىئادف ىتفصبو 0 هدك لوقيب انير 5-6

 ٠٠ هدك لوقتب ةدايقلا ٠٠ ىنطولا سرحلا
 5م هايتنا : هتخأ ىف حاصو « ةيركسحم ةفقو فقوو هتماق دشو

 دست د 1 ا

 5-2 اهب حيصي دمحأ داعو 5 ٠ اهتماستبا

 ةهما/



 : دمحأ حاصو ٠+ ىركسعلا رمآلا  ةليبن تعاطأو
 ٠ شرام اداتعم امام ةدوأ ىلا ٠٠ رد نيمد ** هابتنأ
 ىقلأو « كحضت ىهو « ةيركسع تاوطخ ىف همامأ ةليبن تراسو

 ةيركسع تاوطخ ىف اهفلخ راسو «٠ ةكيرألا قوف هتيقدنب دمحأ
 : شيواشلا ةجهل ىف لوقي ىهو 2, اضيأ

 ةيركسعلا ىف كحض شيفام ٠٠ ةسنآ اي كحض شالب -
 ٠٠ اهتيب ىف كحضت حورت كحضت هزياع ىللا

 , ةيوجلا تاراغلا نم ةياقولا تاميلعتك « ةذفانلا جاجز قوف قدذالا قرولا قصلت . دعقملا قوف ةفقاو ٠ ماعطلا ةرجح ىف ىفدفو
 5 ٠0 دمحأ هيبآ ٠٠ هيبآ : حيصت ىهو 2 اهيخأ وهت ترجو ++ دعقللا 'قوف نم تلزنو +٠ اهيدي نم. قرولا تقلاف ٠٠0 اهيخأ توص تعمسو ٠ ٠. اهدعاسي ىجرقسلا دمحم اهبناجبو

 اليبقت اهيلع لاهناو ٠ هيعارذ نيب اهاقلتو , دمحأ اهل رادتساو
 ٠.٠ ةأرجلا هذهبو « تالبقلا هذه لك لبق نم ادبأ اهلبقي مل هنأ ٠٠

 :؛ تسمهو ٠ اهينيع نه عومدلا دشت داكتا اهتحرفو * * اهيتفش نيب قفخت. ةماستباو ٠٠ اهيلا هتمصضو ٠٠ هيلا اهمضو ٠ اهيلا لصو امدنع ؛ اهتفرغ نم جرخت نأ تمهو « اهنبا توص مالا تعمسو
 ٠ دمحأ اي ىنتشحو ٠٠ ىبيبح أي
 ٠ ىركسعلا هيز ىف وهو هيلا رظنت تذخأو هنع تدعتبا مك

 تناك ٠٠ ىليل ىلا دمحا تفتلاو +“ مطحتي نأ هيلع فاخت :٠ ءىشلا اذه ىلع فاخت اهناك , ةعزج تارظن اهينيغ ىف تعفترا مث ٠٠ اهيديب هتعنص ليمج ءىش ىلا رظنت اهناك* ' وهزو باجعا ىف
 نم له : هلاست اهناك ٠٠ ددرت ىف هيلا رظنت اهمأ بناجب ةفقاو
 ٠. اهيلع رطيسي لازي ال لازهلاو ٠ ادهجم اتهاب لازي ال اههجوو ٠٠ ىرخآلا ىه هلبقت نأ اهقح

 متفو +“ هتماستبا تعستا مث ++ ةزيخالا مايالا ىف لعفي نأ دوعت امك اهنع هينيع لوحي ال هنا ٠ ةهرب اهيلا رظني دمحأ لظو
 همم



 نيب اهسفن ىليل تقلأو ٠٠ ىليل : نانح ىف لاقو ٠+ هيعارذ اهل

 تذخأو اهسأر تعفر مث ٠٠ تكب >٠ اهغومد ترمهناو ٠٠ هيعارد

 ىلع تبريو « اهتالبق ىقلتي وهو٠ * ههجو نم ناكم لك ىف هلبفت

 طايعلا موزل : هب ضاف هنانح ناك هقير علتبي ىهو لاقو , اهرهظ
 ٠*٠ ؟ تقولد هيا

 عطقي اهجيشنو تلاقو « اهعومد نيب نم ىليل ةماستبا تقرشأو
 كلاقب كنا .ىتايهتم © هيبآ اي: ىوق ىنشحاو تنك كلبض' - .اهتانلك
 6.٠6 ىنع بياغ ةنس

 تنك نتا :يلاببدم اناو# اه اكس لاي“: وهو سا لاق

 ٠ ىرمع ندا ا كاع

 نواحي هنأك ٠ اههجو ىف هينيع ازكرم لازي ال وهو درطتسا مث

 هنأ اهعنقي نأ لواحي ٠٠ هتاوخأ نم ردك اي يب نا يقل

 ةليبن تدرو ؟ هيا ةلماع . تقولد كتحص ىزاو : اهنع حفص

 ةعوطقم هديا دحاو تفاشو , ةضرمم تعوطتا تحار : ةكحاض

 ٠٠ اهنلياش اهوعجرو ., اهيلع ىمغأ
 0 ابل ايفل عا مرا ايناك يتبل تاور

 ىنا مهاعم تقفتا انأ لاح لك ىلع ٠٠ مدلا رظنم لمحتست ردقت
 ٠ شاشلا ةطيرأ فل ىف لفتشا

 ةضاجبكلاب نكره ان كس للطرد : :اهتيكل نسمحا لاك

 ىضر دح ناك الو ٠٠ تاضرمملا الو ٠٠ لغتشي روتكدلا شقرعي ام

 ٠*٠ حرجتي الو 2« براحي
 ' ' ىبرح لمعم ىقب ةيلكلا ىف انعاتب لمعملا انحا : ىفيف تلاقو

 ىأ رجفي فوتولوم تاجاجز نم  ديدج عون عرتخا ذاتسأ اندنعو
 باند

 * نوثدحتي ٠٠ هلوح هتاوخأو . همأ بناجب دمحأ سلجو

 ' مهدوست ةحرفلاو ٠٠ دحاو سفن ىف اعيمج نوثدحتي انايحاو

 ٠٠ برحلاب نوحرف مهناك



 ٠ ةيوش كل حيرتساو كموده علقا , دمحأ اي موق : مالا تلاقو

 الا: دانا سيصمأم انآ نام اي شروق اع + دمعك لاو
 :ررهبم توص ىف تلاقو « مألا ىنيع يف عزجلا دتشاو +٠ نيتعاس

 ه١ 5 نيف كودوياح هدك دعيو **+ نيتعاس

 ٠٠0 فراع انأ اه لاو : لاق
 ٠ دمحأ اي عمسا ٠٠ لانقلا كودوياح اونوكي اوعوا : تلاق

 ٠ لانقلا حورتو ىنبيست كنا ىضري شدحامو ٠٠ كريغ شرلام اثأ

 ٠ ةجاح الو لانق الو : ةعيرس ةلبق اهلبقي وهو دمحأ لاقو
 : ٠ ىرابكلا' سرحن انودخياح هتياغ

 همأ عزج نم رفي هنأك « الئاق درطتساو 2. افقاو ماق مث
 سفن ٠ ةرح و ةجاش ىف سفن: 151+ اهيلع فذكلا“ ىلا" هناوطتشاو
 ىز لماع ىللا ٠ ركسعملا شد شم ٠٠ حيحصي شد ٠* شد دخآ
 هنأك . هرصي اهيف لاجأو ٠٠ هتفرغ ا ماقو ٠٠ شرلا ةيبرع
 تايركذ ٠٠ هتايركذ ضرعتسي هنأك ٠ اهدف ةعطق لك هينيعب لبقي

 ىلا هيتنا مث ٠٠ هعايضو هتريحو هددرت تايركذ ٠٠ هلك رمعلا
 ءاملاو دهنتو ٠١ مامحلا لخدو ٠٠ ةعرسب هيايث علخو ٠*٠ هسفن
 7 باسم انف عجل اوان همم يقلي هناك 2+: نوييس قوق قلاوح
 حيرم مون ٠٠ مونلا ىف ةبغرب رعشي ىهو مامحلا نم جرخو
 ىتلا ىلايللا لوط ادبأ مني مل هنأ هيلا ليخو ٠*٠ حيرم ريرس ىلع.
 ٠٠ هينيع ضمغي ناكو *٠ .دقري ناك دقل ٠٠ ركسعملا ىف اهاضق
 ' مونلا ىف هتبغر مواقو ٠٠ ماني نكي مل هنكلو ٠٠ هيعؤ دقفي ناكو

 دمعتي ىهو همأ ىلا هجتا مث ٠٠ ةيركسعلا .هبايث ىدتري داعو ٠*
 كل ل ل ا

 ٠٠ شوتافام نيتعاسلا

 اع بل لش 8 .اجاينار نقيل. لوف دبحا لاقؤ
 ٠ ٠ تاجاح ةيوش

 هذ



 ىتما عجرتاحو : مألا تلاقو م6

 + يرطجلالاو هركب نكمي : اهليقي وهز لاقو
 : نيتلهتبم نيديعب هيلا رظنت ىهو مألا تلاقو

 ىللا رودلا 3 اماس أي حيحص > اهل ريدتسي ىهو دمحأ لاقو

 تقول اننا: نزولا تايالع © نكسعملا يف دمك مزال ناك كاف
 اهنا ٠: هقددصت ال اهنأك هيلا رظنت مالا تلظو ٠٠ صلخ بيردتلا

 ْ 2+ دكر اهيل #1 دققت ال. الطف
 كسفت نم كلاي ئدخ : الئاق « ىليل لدقي دمحأ ىنحناو

 0 ٠٠ ىنلعزت ةجاح ىلمعت ىعواو
 نأ لواحي هنا ٠٠ ةعيرس تالبق ٠٠ ةليبنو ٠١ ىفيف لبقو

 ٠ ىكبي دقو ٠٠ ملاتيو ٠٠ هل عضخي ال ىتح . هساسحا قبسي
 ىقتلا بابلا دنعو ٠٠ هعم هتاوخأو همأو . قهيلا ىلا جرخو

 .ىركسعلا هيز ىف هاري وهو ةروهبم ةرظن هلاخ هيلا رظنو ٠٠ هلاخب

 : : ع كس

 ةيوس 0

 ىلاخ اي شردقا ام : تابث ىف هلاخ ىلا رظني وهو دمحأ لاقو
 ٠ تقولد ىسفن مدقأ مزال ٠٠

 دمحأ اي كليح دش : ةرارح ىف هيدي ىلع دشي وهو لاخلا لاقو
 ىف هلاخ ىلا دمحأ رظنو ٠٠ اولخدي زيلجنالا ىللخت ىعوا ٠>

 توص ىف لاقو 2. هنييج قوف هلبقو هيلا هلاخ هديلو ٠*٠ بجعت
 ىرمع انأ ٠٠ كليح دش : ىكبي داكي هنأك هلاعفناب جرشحم سماه
 ٠ لود نيمويلا ىز 2« باش عجرأ ىنا تينمتا ام

 ٠ اًئيش ىسن هناك رادتسا ْمْك ٠٠ بجعت ىف دمحأ هيلا رظنو
 تسمهو ٠٠ امام اي ىل ىعدا : سمهو ٠٠ همأ دي لبقي ىفحناو

 مود



 هنوعيتي عيمجلاو ٠٠ ملسلا لزنو ٠ ىنب اي كاعم انبر : مألا
 ٠ عومدلا ترجفنا مث ٠٠ عومدلا نومتكيو « مهنويعي

 نأ ىلا ةعيرس ىطخ ىف راسسو « عراشلا ىلا دمحأ جرخو

 ٠ اهادحا ىف هسفن عضوو .. ةرجألا تارايس ٍفقوم ىلا .لصو

 تيب ىلا لصوو ٠٠ ىطسأ اي كلامزلا : قئاسلا ىف :حاصو
 ٠٠ تاضرمملا ىز ىدترت ىهو ٠٠ اهدحو هتلبقتساو ٠٠ ةريهش

 اهانيعو ٠٠ هيدي نيب اهاديو ٠٠ نيتماص امهضعب ةلابق اققوو

 ١00 ظ ٠ هينيع نالبقت
 ؟ ٠٠ تعوطتا ىتنا : اًئيش لوقي نأ بجي هنأك لاقو

 حوجت ركفت ىعوا سب ٠٠ ضيرمتلا يف ةداهش تدخو : تلاق
 برق اهب نسون ةكدم لعواج :ةحيرجتا ىل ١> كتهرما ناتكلذ كنشت
 ' : تفاخ توص ىف تلاقو « اهتماستبا تشمكنا مث +٠ كل

 ٠ ؟ ٠٠ لانقلا حورتاح تنا

 , رس انتاكرحت لك *٠ شفرعا ام : مستبي نأ لواحي ىهو لاقو
 الاحب تقلد نوكأ مزال ىتا :ةقرغأ ىللا لك +  هفرعي انه شده ام
 ٠*٠ ىلهألا ىدانلا ىف عمجتلا زكرم ىف

 ٠ ىفشتسلا ىف نوكأ مزأل اناو:: تلاق
 ىمتري نأ ىف ركفي امهنم لكو ٠٠ ةدحاو ةرم امهالك تكسو

 ناددرتم امهنكلو ٠٠ ةلبق ىف ايقتلي نأ ىف ٠٠ رخذآلا ناضحأ ىف

 نأ امههافش تسهمالت نأ ناقاخي ٠٠ امهتلبق نافاخي امهنأاك ٠

 ٠٠ قارفلا باذعب رثكأ اسحي نأو ٠٠ امهبح رجفني
 ٠١. كتكس ىف ىنيلصوت : هينيع اهنع ىفخي ىهو لاقو

 ٠٠ رضاح : رفخ ىف نقتحم اههجوو تلاق
 اهبتاجي بكرو ٠٠ قئاقد ىوس تيبلا ىف ثكمي نأ نود اجرخؤ

 اثيدح قيرطلا ءانثأ الدابتو ٠٠ اهسفنب اهدوقت ىتلا اهترايس ىف

 ٠٠ امهل ثدحي ديدج ءىثش ال ناك ٠٠ ايداع اثيدح نوكي نأ الواح

 كدلدلا



 , اهيبأو اهمأ نعو *“ اهيخآ نع هتثدح “٠ امهب طيحي ال رطخلا ناك

 ةايح نم حرملا بناجلا نع اهثدحو ٠٠ ىفشتسملا ىف اهلمع نعو

 4 بيردتلا ركسعم ىف نييئادفلا

 ىف ٠١ اهينيعب هانيع تقلعتو ٠٠ ىلهالا ىدانلا ىلا الصوو
 : هلهمتست تلاقو ٠ لزني نأ مهو ٠٠ بابلا حتفو ** تمص 3 ةظحل

 ' ةيبهذ ةيلع ىف افحصم تعلخو ٠٠ اهيلا رظنو + قمح دل"

 ٠ كاعم هد ىللخ : هل ةلئاق ٠٠ هل هتلوانو ٠٠ اهتبقر ىف ةقلعم

 يعاتب فحصملا هد ٠١ ميلس هيب ىلعجرت مزالو ٠ هنم كلاب دخو

 ش ٠٠ تدلوتام موي نم

 تداعو ٠٠ اتماص ٠٠ فحصملا ىلع هعباصأ دمحأ قبطاو

 ' اهدي ىلع طغضو هدي دمو ٠٠ كاعم انبر ٠٠ ةمالسلا عم : سمهت

 ٠ ىنينتسا : لاقو

 زيلجنالا درطأ حورا “٠ نيموي اهلك : اكحاض درطتسا مث

 ** ىنات كل عجراو ٠ نييوسنرفلاو
 ٠ هقلخ تفتلي ْنأ نود ىلهالا ىدانلا لخدو « ةرايسلا نم لزنو

 رع ولع ولع

 مهنأ نييئادفلا لك دقتعاو ٠٠ ةريبك تارايس ىف مهوبكراو
 ىلا علطتي هناك ٠٠ هفلخ دمحأ رظنو ٠٠ لانقلا ىلا مهب. نوبهاذ

 ىف فقاو ىئادف باش ىنيعب هانيع تقتلاف ٠٠ قيرطلا ملاعم

 ٠٠ باشلا اذه فرعي هنا ٠٠ تارايسلا ةلفاق نم ةيناثلا ةرايسلا
 ةبسانملا ركذي الو « همسا ركذي ال هنكل ٠٠ هآر نأ قبس دقل

 نأ لواحي لازي ال وهو , همامأ دمحأ رظنو ٠+ اهيف هآر ىتلا
 01320 5٠٠ 1! باشلا اذه نوكي نم 2 ركذتي
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 ىف نساسنلاو ٠ ةرهاقلا عراوش ىف تارايسلا ةلفاق تراسو.

 , ءاوهلا ىف هيديب حولي زوجعو ٠٠ فتهتو ٠٠ قفصت عراشلا
 1 د و ا

 ةيليعي تاراييسلا قوق ةيصتنملا فاسعالا .نلا“ طنت فل. ةءالمب
 هدورغز قلطتو « اهيتفش مامأ اهتءالم فرط عبضت مث . نيتروهبم
 , هترايس عبتت ىتلا ةرايسلا ىلا ةيناك ةرم دمبخأ تفتلاو ..

 ٠٠ هركذتي نأ لواحي داعو ٠" باشلا اذه ىلا ىرخأ ةرظن سلتخاو
 فرط ىلع همساو « هتليخم ألمت هتروص نا ٠٠ هفرعي هنأ دكاتم .هنا

 فكي نأ ررقو ٠٠ ركذتي نأ عيطتسي ال وهف كلذ مغرو ٠ هناسل
 ٠٠ اهل بهاتي ىتلا ةكرعملا روصتي داعو ٠٠ ركذتلا ةلواحم نع
 ضيبقي ىذلا هحالس ىفو ىركسعلا هبوث ىف زكرم هلك هساسحاو
 تفتلي ال هنكلو « هينذأ المت عراشلا ىف سانلا تافاتهو ٠٠ هيلع
 >> نفاتهلا ىلا عاتتسالل ةتقر نم نهكاف» دنع نويل ناك +: اهيلا
 تادب ٠ ليلق دعب ٠ مث ٠٠ ناتمهراص هانيعو ٠٠ مهجتم ههجوو
 تادبلا ةتاوشاو + هما ىوضتي ةدب ++ هتلئاع كايركذ هيلا للبت:
 يا محا تاما و يد دو يح اج 3

 .ىف هقلعي نأ ررقف « ةكرفملا ءانثأ فحصملا اذه هنم عيضي نأ فاخو
 هبيج نم هجرخي ناب العف مهو . هبلق قوف ىلدتي هكرتيو ٠ هثبقر
 ١ تفتلاو * ٠ هئالمز نم لجخ ٠٠ لدعو داع هنكلو . هتبقر ىف هقلعيل
 : لامك لاقو ٠٠ هسقن هب لغشي . مالك ىأ ٠٠ ةثداحي لامك ىلا

 ٠* ؟ لوط ىلع ديعسروب ىلع انودوياح ركتفت
 : .مستبي اذامل ىردي نأ نود « مستبي وهو دمحأ لاقو

 هذ



 قئادح عراوش دحأ ىف تارايسلا ةلفاق تفقوو ٠٠ تيراي

 5 ذفاونلاو تافرشلا نم لطت سانلاو ٠+ اهعمجت متي امثير « ةبقلا

 2*٠ نورشيتسم مهلكو <« نومستبيد مهلك ٠ 5. لاجرو تاديسسو تانب

 : اولاقو 0 تانبلاب 0 ةفرش ىلا مهيديأ نييثادفلا ( ضحب عفرو

 ىس آوناك مهنكلو >5 ءام.ىلا عا ىف مهنم دحأ نكن ملو

 ش ٠٠ تانبلا تاماستبا نم ديزم ىلا ةجاح

 1 هلا نأ سلا با ورع

 ءاملا بلط ىذلا هئتيمزل نييئادفلا دحأ

 3 مهتشفط .تنا ىدأ هدك كيجاع

 هلمحم ةريبك ةينيص لمحي اما ىلا مداخ لزن ليلق كدعبو

 نييئادفلا ىلا اهعفرو 08 الوكاكوكلا تاجاجزو تابيرشلا . باوكأب

 * ةفرشلا ىلا تانبلا تداعو « اهوفطاختو ٠ ٠ مهتارايس ىف نيفقاولا

 ايادهلا ميدقت ىف اورابتف لوألا تيبلا هلعف ام ناريجلا ىارو

 نابشلا مجوو ٠٠ ىولحو ٠٠ زومو ٠٠ لاقترب ٠٠ نييئادفلا ىلا
 نع مهنوبيع أوخرأو ٠٠ مهيلع ضيفي ىذلا روعشلا اذه مامأ
 تددرتو ٠٠ ةداج تامس مههوجو تذختاو ٠٠ تافرشلاو ذفاونلا

 ن.ركشتم ٠+ ىوق ريتك هد ٠٠ نيركشتم ٠٠ تاملك مههافش نيب

 ٠* ضعب نم مهضعبي ايادهلا نوفطاختي اوأدبف ٠٠ مهينطاوم
 ** نوبخصيو ٠٠ نوكحضيو

 نورجي مهلوقح نم نودئاع نوحالفلاو ٠٠ بيغت .تادب سمشلاو
 مهقيرط ىف نورمتسي مث « نوتفتليو ٠ نوفقيو ٠٠ مهمئاهب مهءارو

 ٠٠ فوخلا نم عون مهيولق ىلا للستيو ٠٠ ةكرمملا نم مهبارتقاب

 ٠ لاق
- 
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 مهنا « مامألا ىلا مهعفدي نكلو « ءارولا ىلا مهدشي ال فوخ
 نأ :قولواحت مك 8 :اوهتنيون < اوظطاقي نآو.«اولطشي نأ ةوديزن
 ةداح ةيبصع تاكحض ٠+ نوكحضيف +٠٠ فوخلا اذه نه اوررحتدا

 ةفقاح يلع سلاج دلاخو 8 ةلسدقت ةفاج تاكن نولدابتيو هاب

 الو ,« عوجي سحي ال ىهو « ةلاقتري لكأي ىداهلا دبيعو ٠٠ ىحولا
 ثدحتي لامكو ٠٠ هلعفي رخآ اًئيش دجي ال هنكلو , لكأاي نأ ديري
 ىف حراس نياكي حراس هنكلو » هيلا عامتسالاب رهاظتب دمحأو 0 ارددك

 اضيفخ ادب توص ىف ىنغي نييئادفلا نم قيرف قلطنا مث ٠* ءىش ال

 007 : ازوزهم
 ٠٠١ براحتاح سانلا لك ٠٠ براحتاح : براحتناح
 +0 نرامتاع نيياللابب »م قيياجلا عدت كيفياح» نقم
 ٠٠ رصم ايحت « رصم ايحت .* .٠ رصتنلا ىتح براحناح

 اهب لعفنتو » رودصلا : ىف تاسلكلا يبواجتتو : توصلا قلعيو ش

 ءانغلا حمصي و ٠٠ ءانغلا ىف نييئادفلا لك مضنيو 48 باصعألا

 ٠٠ ءءاوهلا ىف زتهت قدانبلاو ٠٠ حولت ىديألاو ٠٠ ازيئز
 فاشتكا مظعأ ىه ءانفلا ىف اعم مهكارتشا نأ عيمجلا سحيو

 ٠ : ١ فوخلا نم ررحتلل
 27 تارملا تارشع ف اثالثو 0 ندنثاو « ةره ديشنلا ددرتيو

 < . اهتوق طرف نم هافشلاو ٠ ٠ كحضت اهناك اهسامح طرف نم هوجولاو

 اولقتني نأ اوررق مهناك ٠ رخآ ديشنب رجانحلا عفترتو ٠٠ هقهقت اهناك
 ا : ىرخأ ةكرعم ىلا

 + ىدتعملا ديك قوف.ربكأ للا »٠ ربكأ للا ٠٠ ربكأ هلا
 ٠٠ ىدتفاس حالسلابو نيقيلاب انأ ٠٠ ديؤم ريخ مولظملل هللاو
 ىعم اولوق ٠٠ ىعم اولوق ٠٠ ىدي ىف عطسي قحلا رونو ىدلب

 6 ٠-٠ ربكأ للا ٠٠ ربكأ هللا
 5 مهعم هنأ ىلا مهنئمطي هناك عفتري رمقلاو 2 فحزد ليللاو

 ءوكا



 قبي ملو 2 ةفشاكلا اهراونأ تافطأ دقو 2 ءطيب ريست تارايسلاو

 ىل' مهتجاحي نورغشي نويئادفلاو ٠*٠ تفاخلا ءوضلا الا اهنم

 مهناك 2 رثكأ اهنوعفري ٠٠ مهتاوصأ نونغفريف ٠٠ رثشكأ ءانغلا

 تارايسلا تفقوت .ةاجفو ٠٠ مهرجانحب مهلوح نم ليللا نوددبب

 زيزاو ”* تمص ىف رخآلا ىلا مهنم لك تفلتو قيرطلا بناج ىله
 دئاق لوقو: .ىيباثؤلا ينط هنثك + ديعب تما هامسلا قدشي بعاص

 نيب ىرجو 2, اهيف بكري ناك ىتلا ىلوألا ةرايسلا نم ةيرسلا

 : حدصي ىهو تارايسلا

 ىلع اوحطبنا ٠٠ طيغلا ىف اوقرفتا ٠٠ هوهو تنا لزنا
 ىف مهنم لك حالسو ٠٠ تارايسلا قوف نم ةيتفلا زفقو ٠٠ ضرالا

 دقو ٠*٠ تاعورزملا نيب اوحطبناو , لوقحلا ىلا. اورجو -٠ هدي

 ٠٠ نوعنصي اذام نوفرعي مهنا ©* مهسافنأ اومتك
 ةفاسم نم لامك سمهو ٠٠ لامك : سمهو 2. هسأر دمحأ عقرو

 : * انه ذأ + ةيبرف
 ٠٠ هيخأ ىلع نأمطا هنأك هبسأر دمحأ ضفخو

 المي زدزالا نا ٠٠ مث ٠*٠ برتقي ءادعألا تارئاط توص ادب مث

 ىداهلا دبع نفدو ٠٠ ةحالس ىلع هتضبق دمحأ ددشو ٠٠* .ءامسلا

 ىلا هسأر دلاخ عقرو ٠*٠ ءارضخلا ميسربلا داوعأ نيب هسأر

 ٠٠ طخس ىف ءامسلا

 تاقلط توص ديعب نم عفترا مث ٠٠ تارئاطلا زيزأ دعتباو
 ىلا ةدوعلاب مهرماي دئاقلا توص عقتراو ٠٠ ةداضملا عفادملا

 ٠٠ نوتماص مهو ٠٠ تارايسلا نولتعي اوداعو ٠*٠ تارايسلا

 ٠٠ رمقلا ءوض ىف قربت مهنودعو “٠ هليمز عم مهدحأ ملكتي ال

 « ىمومعلا قيرطلا نم تجرخ مث ٠٠ كرحتت تارايسلا تداعو

 مث *٠* اليوط تراس ٠٠ تراسو ٠٠١ ىبناج قيرط ىف تلخدو

 مهلوح نوتفلتي نويئادفلا لزنو ٠١ اهراونأ لك تافطأو ٠٠ تفقوت

 ٠٠ لانقلا ةفض ىلع اوسيلو ٠+ ديعس روب ىف اوسيل مهنا ٠٠

 هوا/



 نم ةعومجمك رمقلا ءوض ىف ىدبت « ةريغص ةدلب لايخ مهنم ابيرقو

 .- ءاصقرقلا نيسلاج ةقلامعلا حابشالا

 ٠٠ تاميلعتلا . مهنوغلبي ٠ تاقلح ىف مهتداق مهب عمتجاو

 هذه ئه صوصخلاو ٠٠ « صوصخلا » ىمسي ناكم ىف مهنا
 نوح ةهراقل اهقوم انف نوكفتيسو:< ٠ فاق ةدقارلا» ةدلبلا
 ٠٠ اروق لمعلا ادبو *- توشارنلا

 « ا » مقرلا لكش ىلع قدنخ لك ٠*٠ قدانخلا نورفحي اوادب
 رهو دمحأ سحأو ٠١ ميسربلا لوقح طسو نورفحي اوناكو ٠*

 ىلع قفشيو ٠٠ ميسرإلا .داوعأ .ىلع قفشي هناك هسافب ىوهي
 هسسأف عقرو ٠*٠ برخلا اهنا ٠٠ نكلو ميسربلا بحاص حالفلا
 هناك ٠١ هسأر رادأ مث ٠٠ ميسزبلا ىلع ٠٠ ضرالا ىلع اهب ىوهو
 تقتلاو ٠٠ هساف تحت رسكنت ىتلا داوعألا رظنمب ىذأتي نأ ديري ال

 ؛ ةهرب فقوتو ٠٠ هركذتي نأ عيطتسي ال ئذلا باشلا هجوب هانيع .
 رفحي هنأك ضرالا ىلع اهب ىوهي داعو هساف عفر مث , ةرباع ةهرب
 , 2 ٠*٠ لبق نم باشلا اذه ىأر نيأ فشكيل هتركاذ ىف اهب

 ةيدانلا نم هبناجب وهو باشلل لوقي ىداهلا دبع توص عمسو .
 عاق لغتشت عجرت ام دعب نكمي ٠٠ دومحم اي كليح دش : ىرخآلا

 سرج هناك ايخاص انينر نر +“ دمحأ نذآ ىف دومحم مسا نرو ٠
 ٠٠ دومحم هثأ ٠*٠ هتركاذ باب ىلع قدي

 هثادحتو « ةليبن هتخأ هبحت ىذلا دومحم هثأ 5 نآلا هركذت دقل

 ٠ اهدي ىف هديو لينلا ءىطاش ىلع اهعم هآر نأ قبس ىذلاو , هنع

 ىلا مالظلا ناقرخت هانيعو « ةعيرس ةتفل دومحم ىلا دمحا تفتلاو
 هتخأ بحت اذام فشتكي نأ ديري هيلع جرفتي نأ ديري هناك ههجو

 ىوهيو هساف عفري داع مث ٠٠ هسيشاحأ ىف ةهرب راتحاو ٠٠ هيف
 قدانخلا رقع ىهتناو. +“ .ميشربلا داوعا ىلع. ** 'ىضرالا ىلع اهب
 حرخت ةيرواد تريقخا. ٠٠ سرحلا تايسشتوبنأ تبترو ++
 ش ٠٠0 فاشكتسالل



 هعم مهنم لكو + * اهورفح ئتلا قدانخلا لخاد نويئادفلا مانو
 ) داح دري ٠+ ديدش دربلاو ٠*٠ امهب ىطغتيو امهشرفي ٠٠ ناتيناطب

 ٠0 اهيرفيل ماظعلا ىلا لصيو . محللا قرتخيو ٠ نيطاطبلا قرتخي
 مهضعي ءفدلا اودمتسيل * ٠ ضعبب مهضعب اوقصتلي نأ اورطضاو
 ىلع رادتسا امدنعو ٠٠ لامك هبناجبو دمحأ دقرو ٠٠ ضعب نه
 ٠٠ ههجوب قصتلي :داكي دومخم هجو همامأ دجو « رخآلا هنئاج

 مث ٠ ٠ ةتماص ةليوط ةرظن ىف ٠٠-رخآلا ىنيعب امهنم لك انيع تقتلاو
 * فعحأ ىمسا انأ ٠٠ دومحم اي كيزا : سمهو 2 دمحأ مستبا ٠٠

 ٠٠ ١ ! ىدهز دمحأ

 كحضو ٠*٠ دمخحأ ذاتسأ اي ةديعس ةصرف : دومحم سمهو

 ئف نيميان ٠٠ هدك نم دعسأ شيفام العف : ةتفاخ ةكحض. دمحأ

 ٠*٠ هيأ هدك نم دعسأ ىقبياح *- دربلا نم نيتيمو ٠٠ .قدنخ

 ٠ ىرخأآلا ةيلحانلا ىف دومحم بناجب دقار ىهو ىداهلا دبع لاقو

 ١ عاب اوبرشا ٠٠ مرهلا ركسعم ىف مونلا مكبجاع شناكام

 داكد الو ٠٠ مهيلع ميخي تمصلاو ٠٠ مهنم داو مني ملو

 'ىدعلا نم رذحلا , رذحلاو دربلا اهحتفي ىتح مهنوفج ىخري بعتلا

 .« موثلا نم نوسايي عقوملا دونج نم قيرف ادبو ٠٠ رجفلا دهنتو

 نيفتلم ضرأآلا ىلع اوسلجو مهقدانخ نم اوجرخو اوماقف ٠

 * ريده توص ءامسلا ىف قلطنأ ةاجفو *٠ نوثداحتي , مهنيطاطبب

 ةضفخنم ريطت ىهو ٠٠ ىدعلا تارئاط ٠٠ برتقت تارئاط اهنا
 اهضانعلاب بتجتت ىتع# نضزالا ىحألت ناك + اوه ةضففتم +
 ٠٠ ةرداضملا عفادملا تاقلط

 مههوجو ىلع عيمجلا حطبناو ٠٠ مهقذانخ نم نويئادفلا زفقو

 لك حالسو « حيسامتلاك ٠ ةعرسب نوفحزي اوذخاو ٠٠ ضرالا قوف

 ىلع صرحي مهنم لكو ؛ بيرقلا لقحلا ىف اوقرقتو “٠ هدي ىف مهنم
 نم ادج ةييرق تارئاطلاو .. ميسربلا داوعأ نيب هدسجح ىفخي نأ
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 رمحأ هجو ٠١ رايطلا هجو اوري نأ نوعيطتسي مهنا < * مهسوؤر
 ش ٠.٠ هيرك

 ٠. لود بلكلا دالو , مهيلع انوبيسي ام . لامك خرصو
 ةصاصر الاو +٠ ةرايطلا عقوت نيزنبلا نازخ ىف ةدحاو ةصاصر
 ٠. ضرالا هبيجت رايطلا خوفان ىف

 ٠ كسار ىطو “٠ لامك اي لقعا : هرهني هناك دمحأ حاصو
 ىلع نئمطيل ٠ نيطلا ىف غرمتي ههجوو « هبسأر ريدي ذخأ مك

 ىضقت رماوالاو ٠٠ رماوالا ذيفنت ىلع نئمطيو ٠١ هئالمز ىقاب
 ىتح ٠٠ اهيلع رانلا قالطا مدعو « ودعلا تارايط نم ءابتخالاب
 عقوملا قوف ءىجتو حورت لازت ال تارئاطلاو ٠ ٠ مهعقوم فشتكي ال
 هيجوو ** لقحلا ىف دقار نييئادفلا نم لكو* * ادج ةضفخنم
 فوخلاو ةمقنلا نم فراج روعشو ٠٠ ميسربلا داوعأ نيب نوفدم
 بهأتي هنأك ٠ مهتم لك رهظ تالضع تصلقت دقو ٠9٠ هردص ىف ردهي
 فوخلاو ةمقنلاو ٠٠ ةلبنق هنأ دقتعال ٠٠ ةظحللا هذه ىف 2« هرهظ قوف ريغص رجح طقس ىل ٠٠ ءامسلا نم هيلع طقست ةلبنق ىقلتل
 هحالس ىلع هتضبق ددشيو ٠٠ لاتقلا نم همرحت ىتلا رماوالا ىلغ روثيو . ىدعلا ىلع روثي ٠٠ روثيف « مهنم لك باصغأ ىف نالعافتد

 « هسأر عفريو < هتروث ىلا اهيف داقني داكي هب رمت ةظحل لكو '٠
 لكو ٠٠ ةريفملا تارئاطلا ىلا هعفدم بوصيو . هيمدق ىلع فقيو
 هوملع دقف.*“ اهل داقتي ال ىتح ةروثلا هذه اهيف مواقي هب رمت ةظحل
 3 ش ٠٠ رماوالا مرتحي فيك

 بصتناو ٠٠ عقوملا قوف قيلحتلا نع تارئاطلا تفكو
 مههوجوو مهبايث تثولت دقو ٠ ميسربلا داوعأ نيب نيفقاو نويئادفلا
 دكاخو ٠٠ امهجت مههوجوو 2 !دادتحا مهنويع تدازو >: نيطلاب

 هاتيعو ٠٠ ناشعترت هاتفشو ٠*٠ ليحنلا ههجو رفصا دق دلاخو ٠٠
 ٠٠ اهلكان ةجاح. ىلع رودن انيب اللاي : هنع هفري هناك امستبم لاقو / دمحأ هنم برتقاو ٠ ةتوبكم ةروث قيربب ناضموت
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 زياع شم : ةيلا وظني ال ىهو شعترم توص ىف دلاخ لاقو

 شا دسم انا 2 هدك الا هلك: وياما لاقو ناعج شم ٠٠ لكأ

 * عوجلا نم توما دهتسم شم امنا « ةلينقب
 دعبدأ ىخأ اي : ههجو ىف خرصو ٠ ةدح' ىف هيلا دلاخ ا

 تنا ٠0 هيب ةوعد شكلام “٠ اثيلع ريبك كسفن لماع ثنا ٠٠ ىنع
 ىثري هناك دلاخ ىلا رظني وهو لاقو ٠٠ دهحا تهبو.٠٠ ىلامو كلام
 + .كلاخ اي تاوشا انها :هل

 ةهتلاح ةهيعم افق اهناك هدي ىف زتهت هتيقدنبو دلاخ خرصو

 ةوعد شكلام حيارو انه نمو ٠٠ تاوخا شانحا ام : ةيبصعلا
 ىف لامك سمهو ٠٠ دعتباو 2 اتماص هسار دمحأ ىنحأو ٠*٠ ىب

 * ! ىبصع هنا فراع .تنا ٠٠ هنم شلعزت ام : هنذا

 ٠ ةئم لعزأ نكمم شح هنم شتلعزام انآ : الكاف دكه ميقباو

 .مهتايجاح نوبتريو « .عقوملا فيظنت ىف نولمعي نويئادفلا ادبو

 ٠ ليللاب اهورفح ىتلا قدانخلا ميظنت نوديعيو

 تاحالفلاو نيحالفلا دوقو مهيلا تءاج سمشلا عولط عمو

 زبخلاو « ضيبلا لالس نولمحي ٠٠ صوصخلا ةيرق ىلاهأو ٠

 نويئادقلا مهتم ىترتشي نأ ضورفملا ناكو ٠٠ تتلشملا ريطفلاو
 اوذخاي نأ !وضفر نيحالفلا نكلو ٠١ ماعطلا نم هيلا نوجاتحي ام
 ٠ ةعامج اي ةدراهنلا اندنع ادغلا : دلبلا ةدمع لاقو نمثلا مهنم

 بيسن شردقن .ام ةدمع اي للاو تير اي : شيواشلا لاقو
 ٠ 18646 عقوملا

 لك هد ٠٠ مكدنع ةيافل مكليجي ادغلا صالخ : ةدمعلا لاقو
 هد ٠٠ هرودقم علطياح تيب لك ٠٠ ضعب عم نيكرتشم دلبلا لهأ

 ٠٠ ةلاجر اي مكامح ىف انحا
 ٠ اهلك نييئادفلا ةدرس هتدلد فدضتست نأ ىلع ةدمعلا رصأو

 0 شرقب ةضيبلا عيبت تناك ىتلا ةحالفلاو

 + اناجم فيغرلاو * * شرقب تاضيب
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 قلقا ةديمع ىلع ةيرعشملا ومازال قيراسعلا يقلاو
 انيفوم- اوفققكي ال ندح. ءادعألا تارئاط ىلع صاسرلا اوقلطت ال

 ٠ اديج ةقطنملا اوبقار ٠٠ توشارابلا دونج مواقنل انه اننا ٠٠
 هلتقي وأ ٠٠ هيلع ضبقيلف . ودعلا دوتج نم ايدنج مكدحأ ىأر اذا

 نوكيس بورفلا دعب عونمم لوجتلاو ٠٠ اروف عقوملا غلبيو ٠٠
 نيمراحم مكربتعتن اثنا ٠١ انودعاس ٠+ رطخلل اضرعم لوجتملا
 يللا: عزت توسع ل نافر زب ف ةسمنلا "ةماقا كلاطوب 2+ اذنكم
 ٠ ىشام كمالك لك ٠٠ شيواشابلا ةرضح اي

 اهجوزو «٠ تاحالفلا ىدحا نم ةخرف ىرتشي ىهو دمحاأ لاقو
 عرزلا مكل انرسخ ٠٠ نيفسآ انحا : اهيناجب

 ىد ىز ىللا مايالا ىف هيا ىواسي عرزلا وهو : لجرلا لاقو
 ٠٠ عرزلاب ىحضن انيلع رتكتسمو . مكحاوراب اوحضت متنا هأب ٠٠

 هنولمحي ام اوعاي ٠٠ عقوملا بناج نم نوحالفلا لقتني ملو
 ٠٠ عقوملا دودح ىلع نيسلاج اوعمجت مث مهل هودهأ وأ « نييئادفلل

 ٠٠ مهماعط اهيلع نوهطي ةتفاخ انارين نودقوي نويئادفلا ادبو ٌْ
 دلاخو ٠٠ مهراطفا نولوانتي ىداهلا دبعو لامك عم دمحا سلجو
 ةدحاو ةرم ماق مث ٠٠ بطقم ههجوو 2 حراس . دعي ىلع سلاج
 هناك نيتتمانه نيكرعي دمحل ىلا نظنو., ةكالخلا ةكالعز ىلا مشتاو
 ٠٠ لكاي ادي مث ٠٠ هل رذتعي

 ٠ بيرق ناكم ىف 2 هئالمز نم نينثا عم سلاج دومحمو
 هانيع تقتلاو ٠٠ دمحا سلجي ثيح ىلا نيحلاو نيحلا نيب تفتليو
 دديي هناك دمحأ حاص مث 3 جرحلاب امهنم لك سحاو ٠٠ دمحأب

 ٠٠ اناعم اودعقت اوجيتام : هجرح

 ٠٠ خابط اناعم انحا : ىداهلا دبع ىلا ريشي وهو درطتساو
 ارازاتتو 25 نمحأ ةلغ ىلا اومفناور ةالسزو وعجم: لقتلاو

 اهنوعلخي مهناك 2, ةيبصع تاكحض ٠٠ نوكحضي مهو 2 مهراطفا
 ٠ مهرودص نع اعلخ
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 نم توشو ىداتشلا“ ىف ماكت اه لوجاب مكياروا“: لافك مابمو
 شمه تارايطلاو +٠ اهيق ماتن صوبلا نم صاصخأ/ لمعت  دربلا
 ٠٠ نيحالف ةعاتب صاصخأ اهركتفتاح ٠٠ اهفشكتاح نكمم

 ٠٠ حودممك ملكتي هنا ٠٠ باجعا ىف هيلا دمحأ رظنو
 ٠٠ شيواشلل اهلوقأ موقأ امأ ٠٠ ةركف : دمحأ لاقو
 تاعاسلا تاديو ٠٠ دومحمل ةرظن سلتخي ىنهو . دمحأ ماقو

 مهسفنال نونبيو صوبلا داوعا نوعمجي نويئادفلاو ٠٠ رمت
 عقاوم ىف فقي مهضعبو ٠٠ لامك اهركتبا ىتلا صاصخالا
 مث عقوملا لوح فاشكتسا تايرود ىف جرخي ضعبلاو ٠٠ ةسارحلا

 شير فتئي سلاج ىداهلا دبعو ٠٠ ىرخأ ةيرواد جرختو نودوعي
 عم لدابتي نمحاو ٠* ىهطلل اهدعيو « دمحأ اهارتشا ىتلا ةخرفلا
 نوكي نأ ديري هنأك, ديعب نم 0 ٠٠ ةسلتخم تارظن دومحم
 ناسحيو نادوعيف « امهنويع ٠٠ هتافرصت لالخ نم هيف ايآر
 امهنم لكو ٠٠ رخآلا ىلا دودشم نأ نحب انهض لك ٠ جرحلاب
 55 رخآلا ةجاوي نأ عيطتسي ال

 اوعد ىذلا 3 ىناوأ نولمحي ةيناث ةرم نوحالفلا ءاجو
  تاحالفلا ٠٠ دلوملا ىلا مهقيرط ىف مهناك !وءاج *» نييئادفلا هيلا
 دالوالاو ٠٠ ديعلا بايث ىف نوحالفلاو ٠٠ ةنولملا ةيهازلا نهبايش ىف
 ٠٠ هوجولا ألمت. تاماستبالاو ٠٠ مهلوح نم نورجي تانبلاو

 حرم ىف ىديالا هتفطاختو ٠٠ عقوملا طسو ىف ماعطلا عضوو
 اونتسا : ديعب نه حيصي ىداهلا' دبعو ٠*٠ تاكحضلا تلاعتو ٠

 ٠٠ ىوتست تدتبا ةخرفلا ٠٠ ةعامج اي
 : هتالضعب هءالمز حازاو ٠ مجهو . رانلا ىلع ةخرفلا كرت مث

 .فورخلا محل نم هيفك المو « هطبا تحت اهعضو ةلماك ةريطف لمحو
 ش ش ٠٠ ةخرفلا راوجب سلجو داع مث

 « موجوو تمص عقوملا داسو ٠ .ءادغلا دعب عيمجلا ىخرتساو

 را



 فاشكتسالا تايرودو ٠٠ لدبتت سرحلا تايرودو ٠٠ للملا هبوشي
 1 ٠*٠ دوعتو جرخت

 ىه الئاق ىداهلا دبع هيلا تفتلاو « ايباطخ بتكي سلاج دلاخو
 ٠.٠ هد هيتكتب ىللا .نم ةيوش انعمست ام : لساكت

 ةدح ىف لاقو ٠ نيمهأ هنأك ةدح ىف ذلاخ هيلا تفتلاو
 ٠ هتيمل : روتف ىف ىداهلا ديع لاقو ٠٠ كناسل مل كلضف

 تنك انأ فرعت : ملحي هناك لاقو ٠ دمحأ بناجب سلاج لامكو
 تايبوع :حيلصتا ةشرو. ىف لغتشاب تنك + .عويلا .ئف ماك تسكاب
 فد يف ىل ىضمي ناشلع ةيلكلا شارفل عوبسالا ىف لاير صن. مهتس عفدأ ٠٠ مويلا ىف شرق نيسمخ دخاب تنكو « ةيسايعلا ىف
 اهحلصأ تايبرع دخاب تنك تاعاسو ** هشوحأ ىقابلاو ٠ روضحلا

 حتفأ ردقأ اح شم ىرمع لوط شوحأ تلضف ىل امنا ٠+ ةيبرع
 ٠ ايرهكلاب ةشرو ٠٠ اهيف ىسفن ىللا نم ةشرو

 ٠.٠ ةشرو حتفتاح ٠٠ نمطا : هعم ملحي هناك دمحأ لاقو

 7 عوده ىف سمعا لاقو < هام عازأ ةشهد ىف لامك لاقو'
 ىلو ٠٠ ةشرو حتفا ىوان نامك انأ ىلصأ ٠٠ اياعم ةكرش

 8-5 اناعم كيرش هلخداح « ىفيفع ىطسأ همسا ىبحاص دحاأو

 ٠٠0 .ىماحم تنا هد امنا ٠٠ حيحص : ةحرف ىف لامك لاقو

 ٠٠ ىماحم ىقبتاح نامك تنا ام ٠٠ هلامو : دمحأ لاقو
 ٠٠ امثا , ةعماجلا ىف لمكاح شم انأ : ةعرسب لامك لاقو

 ٠٠ هيا هريصم فراع انيف شدحام تقولد ٠٠ برحلا نم

 1 . ٠ هريصم
 لودحح ىلع ةسارحلا عقوم ىف دمحأ فقوو ديالا لدللا ءاجو

 ىف مهضعبو ٠ قدنخلا ىف مهضعب  نودقأر هؤالمزو 6 عقوملا

 نم :
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 عتوم هلل تفنص © + مهي طيحي تمسسنلاو 7“ اهوثم ىتلا نضاصقألا
 . ءاوهلا عم زتهت: ميسربلا داوعاو ٠٠ جيجض هل مالظلاو ٠٠

 هوحن نوفحزي ءادعألا تارشع جيحض هنأك ٠ جيجض اهل ردصيف

 اذه نم صلختي نأ عيطتسي ال هنكلو ٠*٠ فاخي ذعي مل وهو ٠
 ماما كرحتت ىتلا ماهوألا هذه نم الو ٠٠ هسار المي ىذلا جيجضلا
 ههابتنا لك زكري ىهو ٠٠ هيلع مجهت مالظلا نم عطق اهنأك هينيع

 * هلوح رودي ام نيبو هماهوأ نيب قرفي ىتح « هينيع ىقو « هينذأ ىف

 نم كرحتت احابشأ ىارو ٠٠ هوحن مدقتت مادقأ توص. عمسو
 ىريو ؛ مأدقا توص:عمسي العف هنا ٠٠ امهاو سيل ةنأ' ٠٠ ديعب
 , خرصو ٠١ عقوملا ىلا ةدئاع فاشكتسالا ةيرواد اهلغل ٠٠ اًحابشا

 ؟ تنأ نم ٠٠ فق : هيفتك ىف اهزكريو هتيقدنب عفري وهو

 هنأك دمحأ خرصو ٠*٠ دمحأ اد انأ : دري ىداهلا دبع توص عمسو

 ايوخأ اي : ديعب نم ىداهلا دبع درو ٠+ ليللا ريس : هعمسي مل

 ؟ ٠٠ ىنفراع شم ىنعي ٠٠ ىوق شاهكبحتام
 دبع فرعي العف هنا ٠٠ دمحأ اهيف ددرت ةريصق ةهرب ترمو

 'رانلا قلطي نأ هيلع متحت رماوالا نكلو ٠٠ هتوص نم ٠٠ ىداهلا

 ٠ ليللا ريس ةملك لمحي ال مداق لك ىلع

 ٠٠ كيدياب قفص ٠٠ عمكرا : دمحأ خرصو
 ٠ دماج اي داو اي : كحضي وهو ىداهلا دبع لاقو

 دبع هليمز ىلع اهقلطأ ٠ ٠ هتيقدنب دمحأ قلطأ ةظحل .ىفو

 لظو ٠٠ هبيصت ال ىتح هيمدق تحت اهقلطي نأ دمعت ٠٠ ىداهلا

 ٠٠ دانزلا ىلع هعبصاو ٠٠ موجهلا فقوم اذختم هتيقدنب اعفار

 +5 خاوق ليللا رس ةملكب ىداهلا دبع خرصو
 ٠٠ ةينامت : ىداهلا دبع درو ٠٠ رشانتا : ةعرسب دمحأ لاقو

 * ٠١ » مقرلا نانوكي امهنا ٠ هنهذ ىف نيمقرلا دمحأ عمجو

 ٠٠ مدقت : حاصو . هبناج ىلا هتيقدنم لزنأو ٠ هيلع قفتملا

 : دمحأ هجو ىف خرصو « هل ليمز هعهو ىداهلا دبع مدقتو

 _ه



 ةرمه ىنات ٠* نماوأ ىد ٠٠ فسآ انأ : ءوده ىف دمحأ لاقو ٠٠١ قنلتقت ٠٠ ىنتومت زياع ٠ رازهلا شفرعتام تنا ىخأ اي -
 ٠٠ ىوق كاعم اهدح هدخاو ةيركسعلا ٠٠ ىخ' اي كبلع مالس اي : ىداهلا دبع لاقو ٠٠ رماوالاب شنوهتستام

 ٠. صلاخ دج هيلع نياي دمحأ ناتسالا هد : هليمز لاقو
 ٠٠ ىلع قحلا انأ ٠٠ هاعم ترزه شتنكام « كريغ دحاو ناك ول : ىداهلا دبع لاقو ٠٠ نايلملا ىف برض ناك نكمي ىريغ دحاو ناك ىل *٠ مكيلجر تحت تبرض انا : دمحأ لاقو
 ىلأ رظني مهنم لكو ٠٠ ةيبصع تاكحض ٠٠ ةياكحلا ل يدك اوكحضو ٠٠ صاطصخالا لخاد نم نوقابلا لطأو , ةصاصرلا توص ارعمس امدنع قدنخلا لخاد نم مهسوؤر نويئادفلا عفرو

 ٠. ماوهلا ىف ولو , ةصاصر قلطي نأ ىنمتي مهتم الك نا ٠٠ ةصاصر قلطأ هنال هدسحي +٠ هدسحيو دمحأ
 للملا ادبو ٠٠ ةئيطب تاعاسلا ترمو ٠٠ ىلاتلا حابصلا ءاجو

 ٠. انه مهسفنا اودجو مهنكلو "٠ اهيف هنوقلطي ىتلا ةظحللا راظتنا ىف « مهحالس ىلع قبطنت مهتاضبقو ٠٠ ةرماغملا روص * ةلوطبلا روص ٠ لاتقلا روصب ةئيلم مهبولقو اوءاجو ٠٠ ءادعالا اوهجاويل . فينعلا بيردتلا اولمحتو ٠> اولتاقيل اوعوطت دقل ٠ مهتاكرح دوسيو « مههوجو ىوسكيو ؛ نييئادقلا بولق ىلا برستي
 دونج نم ضرالاو ءامسلا اوسرحيل ٠٠ لاتقلا طوطخ نع اديعب.
 ,سارح ىلا ةجاح ىف ةدايقلا تناك ولو ٠٠ نولتاقم دونج مهنا : ٠ ةسارح دونج اوسيل مهنا ٠ ٠ ىرخا ةرم رهظت مل. مهئامس ىف ترهظ ىتلا تارئاطلاو ٠٠ نورهظي ال توشاربلا دونجو '' توشاريلا
 ٠٠ نييئادق مهيمست اذاملف

 ةيندملا ةايحلا رهاظم تاآدبو '٠ ماسسلاو للملا مهب ديتساو
 ٠٠ هرخآ ىلع هوحتفو « عقوملا طسو هوعضوو هب اوداعو ؛ ةدمعلا نم ةيراطبب ويدار اوضرتقاو ةيرقلا ىلا مهضعب بهذ ٠ ' مهدواعت
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 ىلع اوسلجو ٠ يخلا بابل نم جنرطدتلا عطق عنص .رخآلا ضعسلاو

 ٠٠ ةراجحلا عطقب اهيدنلا بكل سلع فعلا ٠٠ نويعلي ضرالا

 قرفو شيواشلا لخدت نأ ىلا + ارجاشتو ,« هليمز ىلع دتحا دحاوو

 هتالمزلو هسفقنل وهطي نأ ىف ركفي ادب ىداهلا ديعو ٠٠ امهنيب

 ٠ سطاطب ةينيصو ٠+ مامحلاب نر مارب ٠ ٠. ماعطلا نم ةمسد افانصأ

 شعتارت هتيقدنيو « هئالمز نم مدقتو هتسلج نم دلاخ ضفتناو
 ٠٠ اهيلع اولوقيب ىللا برحلا نيف ىه : خرصي هناك لاقو « هدي ىف

 هيل شانودودام :* سمشلا ىف دعقن ناشلع انعوطتا انيركاف مه

 *هتيب عجري دحاو لك اي « براحن انوبيسي اي وه ام ٠ ديعس روب ىلع

 وهو دلاخل لاقو . هبتكي :ىذلا باطخلا نع هسأر دمحأ عفرو

 ٠ دلاخ اي كلاب لوط : هتمابمتباب هتروث بطرد هنأك هل مستبي

 نيم ٠٠ نييئادفلا هيف اوباج شوناك ام مهم شم هد مقوملا ناك ول

 نيلزان توشاربلا عوتب ىقالت تقولد كارو تفتلت نكمي ٠ فراع
 ٠*٠ ءامسلا نم كيلع

 دونج وي ملو , ةيئاقلت ةكرحب ؛ السعف ةفلخ نلاغ تفعلاو

 هتيقدنب ىقلأو 2 هتروث تدتشاف ٠*٠ ءامسلا نم نيطباه توشاربلا
 ىف برحلا ٠٠ هد مالكلا شمهفا اه. انأ : خرصو 2 ضرألا ىلع

 5* و ٠١ ديعس روب أنودوي مزال ىقبي « ديعس روب
 ىلع. ةاقلملا هتيقدنب ىلا ظني وهو ىرخأ ةرم داخ تكسو

 .*دعتباو اهطقتلاو ىنحنا مث ٠٠ اهل رذتعي هناك ةليوط تارظن ضرالا

 لاتقلا راظتنا نأ فرعي 0 0 نيدعزج نيذيعب دمحأ ةقمدو

 هقالطا نم قشا حالسلا لمح نأ فرعيو ٠٠ هسفن لاتقلا نم

 ىناعي هسفن ىه هنا ٠٠. اهقالطا نم قشأ باصعالا طيض نا ٠٠
 ٠١ نيني هتكلو ** دلاخ هيناعي ام

 ىلع سلاج دومحمو ٠ هبتكا ىذلا باطخلا لمكد دمحأ داعو

 : دمحأ ىلا ددوتي هناك لاقو ٠٠ هنم ةبيرق ةفاسم

 02 ٠+ ادج ىبصع هيلع نياب دلاخ هد

 قشأ



 2 لود نيمويلا ىف نييبصع انلك : لاقو دمحأ مستبأو
 : ٠٠ اتكس ٠+ امالك دجو دومحم الو ٠٠ امالك دجي ملف « هلوقي مالك نع ثحبي هنأك دومحم ىلا ارظان لظ مث

 عيطتسيال هنكلو *'*. هبتكي ىذلا باطخلا قوق ىنحني دمحأ داعو
 ٠٠ هزايتجأ ىف امهنم لك ددرتي.. ديلجلا -نم ازجاح امهنيب نكلو - ءاقدصأ انوكي نأ “٠ رثكأ ضعب نم ابزتقي نأ بجي امهنأ سحي ٠. هيلا ىعشي نأ لواحي اضيأ دومحم نأ سحيو هبلقد هيلا ىعشي هنأب سحي ىهو ٠٠ دومحم ىف ركفي هنأ :٠ ائيش بتكي نأ
 : هتغابي هنأك دومحمل لاقو ٠ ةاجف هسأر عفرو ٠ همطحي نأ ٠٠ ديلجلا زجاح زاتجي نأ ةظحل ىف دمحأ ررقو

 ٠ ةجاح اهل لوقت زياع شم ٠٠ ةليبنل باوج بتكاب انأ
 لاق مث . نافيثكلا نانورقملا هايجاح دقعتو 2« دومحم تغوبو

 ٠٠0 اهيلع ىل ملس : دمحأ نم. لجخ هناك هسأر ىنحي وهو
 ام دعي ٠* كلوقأ : ةريبك ةماستباب هنئمطد ىهو دمحأ لاقو

 ٠ باحصأ انيقبو انلباقتا اننا فرعت المل ىوق حرفتاح. ئد ٠٠ اياعم نيتملك اهل بتكا ىقبأ « باوجلا بتكا
 ناتسأ اي نامز نم كفرعأ ىسفن ناك انأ لاو : دومحم لاقو

 ىنلماجت تيبح اذاو ٠٠ سب دمحأ ىمسأ انأ : دمحأ لاقو ** دمحأ
 ٠. ١ دمحأ ىشابموأ اي ىل لوق

 , ةليبن ملكاب انأو طلغاب تنك انأ : الئاق هسار عفرو « هنول ههجو درتساو ” هينيع قوف هابجاح حارتسساو 2, دومحم مستبأو
 ىد هيبآ شالب ٠٠ ال : اكحاض دمحأ لاقو ٠٠ دمحأ هيبأ , كيمسأو
 «.٠ هيا ىتلاح ىقبت ٠٠ دمحا هيبآ ىشابموالا ىنودمس ركسعملا. ىف ىللا لك ول روضت ٠٠ ىلع ةقيال شم ''

 . ؟ ةعاذالا ةياكح ىف هيا تلمعو : ءىش لك فرعي هناب دومحم عنقي نأ لواحي هناك الئاق درطتساو « اليلق تكس مث
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 برتقاو تناوب برحلا صلخت أم ةداغقل اهتلجأ : دلومحم لاقو

 . ةماستبا امهنم لك ىنيع ىفو ٠٠ رخآلا نم امهدحأ

 ةانحلا نفاطستو- < .ووسحلا ءاكرتيساه مقوملا .كتاق :ندحأو
 دب روباط ىف ممجتلاي ارمأ ردصأف ٠ مهنيب بدن ىتلا ةيذدملا

 لازي ال مهضعيو . ةيركسعلا هتفقو داعتسا مهضعب ٠٠ اوفقوو

 خرصف م روباطلا ىف فقاو وهو مهنم دحاو مستباو . ايخرتسم

 ركاف :تنا ٠٠ عرخ اي بلاط اي روباطلا هري علطا : شيواشلا هيف
 ْ ْ ٠٠ هرب علطا ٠٠ انه علدت ىاج كسفن

 ن.ءرشع فقوملا فل : ههجو ىف خرصي شيواشلا داعو « روباطلا
 ٠ شرام اعيرس 2 اهنيسيال ىللا لدبلا شولهتسيام كيدز ىللا , ةرم

 . ٠٠ ةرم نيرشع عقوملا لوح
 مهيلع رماوألا تلأوتو ٠٠ روباطلا ىف ةيركسعلا ةايحلا تبدو

 نم همل اوضرعت ام ىسقأ ٠٠ فينع بيردت ٠٠

 5 مهتاماق تماقتساو ف اهناعمل مهنويع تدرتساو 5 بيردتأ

 ةروهبم مهنويعو 2 ةرغاف مههاوفأو : بيردتلا نودهاشي 2 عقوملاب
 ٠ بورغلا ةعاس بيردتلا ىهتناو ٠٠

 عيذملا نلعاو ٠١ ديدج نم ىيدارلا حتفب شيواشلا حمسو
 3 ىحتف هعضو ىذلا 2 رصنلا » نحل 5 ديدج نحل ةعاذا

 1 هللا ىلا :نوفتنس+ يدارلا .لوخ.قويثاوفلا :فتلاو
 تقلطناو 6 مه سامح ريثتو ٠٠ مهياصعأ ىلا للستت ماغنألاو

 لازي الو ٠٠ نحللا ىهتذاو ٠٠ ويدارلا عم نحللا رفصت هافشلا

 همم نودمتسي مهناك ٠٠ هتامفن نورفصيد نييئادفلا هافش ىلع

 هب نوبهاتي مهناك ٠٠ ربصلا هنم نودمتسي مهناك ٠٠ مهسامح
 ١ 05 ىريكلا ةكرعملل

 بيردتلا رماوأ 5

 ١ ل 1

 ) يح  سمشلا ءىفطت ال " (



 5 نحللا عمسي نأ ديري ال هنا ٠٠ هيتفش ىولي دمحأو

 ,نيلجنالا هركي امك ههركي ٠٠ هناجلأ هركيو ٠* ىحتف هركي هنا
 ٠0 ١ نينانف اوناك ىلو ىتح , مههركي موق . عضو نم انحل هيتفش ىلع عضي نل وهو ٠٠ دوهيلاو « نييسنرفلاو

 : 760 هنع امغر نحللا امهنيب نم قلطني ال ىتح هيتفش مزي ن' الا عيطتسي ال هنأ ٠٠ ال ٠* راحتنالا ىلا اهعفدو « ىليل هتخا ىلع ىنج دق , نخللا اذه بحاص نا مهل لوقي له ٠٠ اوتكسي نأ مههرجو ىف خرصي له ٠٠ نحللاب نومنرتي مهلك ءالمزلا نكلو
 هانيعو ٠٠ ةسارحلا عقوم ىف دمحا فقوو ٠٠ ليللا فحزو

 .. مث ٠٠ ىحتفل هتيهارك ىسنو ٠٠ ناتمومزملا هاتفش تحارتساو
 نيعتسي هناك ٠ تفاخ توص ىف نحللاب ندندي قلطنا ٠٠ هنع امغر
 ىلا ةاجف هبتنا مث ٠٠ ةرذح ىلعو « مالظلا ىلعو ٠ هتدحو ىلع هب

 رخآ انتحل راتخاو 0 نحللا اذه ةندند نع تكسو ٠٠ هسفن
 مهنم دحاو بايغ عقوملا دونج فشتكاو 2 حابصلا داعو ++ ةتدندي
 1 ٠.٠٠ قدنخلا ىف ةاقلم كاخ ةيقدنب دجو هنا نلعي نييئادفلا دحأ ءاجو . ٠٠ مامتلا لبق , ةيرقلا ىلا بهذي نأ عيطتسي ال هنكلو ٠٠ ةيرقلا ىلا بهذ هلعل .٠٠ دلاخ هنا 5

 رجح ىفو ٠٠ تمص ىف ٠٠ رخآلا ىلا مهنم لك عيمجلا تفتلاو
 بصتغا ٠٠ ىدعلا ناك ٠٠ ةناها هتباصأ دق مهنم الك ناك“:
 نمو ٠ نييسنرفلا نمو ٠ زيلجنالا نم ربكا ودع ٠٠ مهنه ادحاو
 ٠. ! ؟ اقوخ دلاخ بره له ٠٠ فوخلا ٠*٠ دوهيلا

 هد ٠* برهي دلاخ نكمم شم ٠٠ نكمم شم : دمحأ حاصو

 ٠٠ ديعس روب حوري زياعو جياه ناك حرابما هسل
 . ٠  مهسوّؤر ءالمزلا سكنو
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 * مههوجو ىف هينيعي خرصي هناك هتالمز ىلا رظني دمحا لظو
 « ايبضع نوكي دق ٠٠ انابج سيل هنا ٠٠ برهي مل ادلاخ نا
 مدق“ امبر ٠٠ ناكم ىلا بهذ اميزو ٠٠ انايج سيل هنكلو . اقيقر

 *برهي مل هنأ دكأتم هنا ٠٠ برهي مل هنكلو ٠٠ ىنونج لمع ىأ ىلع

 مهناك *٠ ةسكنم مهسوؤرو ٠٠ نوقدصي ال ءالمزلا نكلو
 + لامك هييئاعيو فقاو دسخاو © عيذع بيعاو قف ازفيت

 دقل ٠ مهيلا هجوم ماهتالا ناك ٠ ةبرطضم مهنويعو ٠ ىداهلا دبعو
 بئاتك .ئف اوعوطت ذنم مهتع قرتفي مل مهنم ادحاو دكلاخ ناك
 مهتأ نوسحيو ٠٠ هنع مهتيلوئسمب نوسحي ةثالثلاو ٠ نييئادفلا

 ٠٠ مهتقحل دق ةناهالا ناب نوسحيو ٠٠١ هتلعف ىف هعم نوكرتشم

 لوقيام ريغ نم هدك لمعي دلاخ قح شناكام : ىداهلا دبع لاقو

 نم فاخام موي ركاف» ٠ صلاخ عوطتي مزال شنكام ٠ انل
 هنا دكاتم انأ : ةقث ىف دمحأ لاقو ٠٠ بيردتلا ىف صاصرلا
 ٠٠ شيرهام

 ** ؟ نيف حار نوكياح ىنعي : لامك لاقو
 ٠ شبرهام هنأ دكاتم امنا شفرعاام : ةقث دشأ وهو دمحأ لاقو

 ٠٠ دكاتم شم انأ : ىداهلا دبع لاقو
 اترع عفدم ءافتخا فشتكا هنا نلعي نييئادفلا دحأ مدق .ةاجفو

 ٠6 شاشر

 ةمضلا تادبو ٠٠ هيتفش ىلا ةماستبا تزفقو دمحأ انيع ثعلو

 , خرصي شيواشلاو ٠٠ شاشرلا مقدملا نع اثحب عقوملا لمشت

 ءافدخا نا ٠٠ صاصخألا ىف شتفيو . قدانخلا ىف هسفنب ثحبيو
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 اريخاو ٠* ةريبك ةيلوئسم اهنا ٠٠ انيه ارماآ سيل . حالس ةعطق
 ةيرقلا نوئتكسي نيذلا نيحالفلا تويب شتفي نأ شيواشلا ررق
 ٠٠ ةرواجملا

 فراع انأ ٠٠ شيواش اي ةمزال شيفام : ءوده ىف دمحأ لاقو
 ٠ ؟ نيم : شيواشلا لاقو "٠٠ شاشرلا دخ ىللا نيم

 ٠ دلاخ : حرفو ةعرسب دمحأ لاقو
 ٠٠ كفرع هيا : فرق ىف لاقو شيواشلا هجو تامسق تراهثاو
 دكاتم انأاو ٠٠ شاشرلا د هتيقدنب باس دلاخ : دمحأ لاقو

 ٠ كاتم انأ ٠ ٠ ديعس روب حار هنا

 ٠ ؟ هدك كل لاق وه : هدتفش ا فرقلاو شيواشلا لاقو
 ملكتي راهنلا لوط دعاق ناك حرابما امنا ٠٠ ال : دمحأ لاقو

 ٠.٠ براحي اه ريغ 'نم انه دعقي لمحتسم شناكام ٠+ ديعس روب نع
 ٠يراحي ناشلع كانه ىلع حارو هضعب دخو هغامد ىف تعلط مزالو

 دحأو لك امل ىتعي ؛« ىد ةيركسع ىقبت ىدو : شيواشلا لاقو
 ؟ ٠٠ ىدر ةرركسع ىقبت ٠ ٠ هغامد ىف علطي ىلا لمعي

 سمحتم باش دلاخ : شيواشلل اقلمت مستبي ىهو دمحا لاقو
 0 ماظنلا بلغيب سامحلا انايحأو ٠٠

 ةياكح , كقدصأ شردقأ ام انأ : لاقو هيتفش شيواشلا ىولو
 ىقالام ةياغل دليلا شتفا مزالو ٠* ىغامد هلخاد شم .ىد دلاخ
 شاشرلا

 « دلبلا لها ساسحا حرجت شالب شيواش اي شالب : دمحأ لاقو
 ٠٠ ذختت مزال تاءارجا ىد : شيواشلا لاقو

 ةعطق ءاقتخا نيش ةقلباو , ةدلبلا ةدمع . عقوملا دئاق ىع دتساو
 لاقو ٠٠ ةدلبلا تودب ىف اهنع ثحبلا ىلوتي نأ هنم بلطو ٠ حالسلا '

 شحصيام ٠٠ ةرضح اي بيع : نيهأ هناك هتارظن تدتحا دقو ةدمعلا
 ٠٠ هيب انعربتا انك حالس اندنع ناك ول انحا هد ٠ ٠ اديأ هدك ركفت

 برضي وهو اضعتمم ةدمعلا دعتباو ٠ رصأ دئاقلا نكلو
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 تداعو ٠٠ دئاقلا هجو ىف امهتحت نم بارتلا رتثيو هيمدقب ضرالا

 ٠ لدبتت سرحلا .تايشتدونو +* ةلمم ةئيطب ٠٠ عقوملا ىلا ةايحلا

 ىلا نورظني نويئادفلاو ٠٠ دوعتو جرخت فاشكتسالا تايرودو

 سأي ىف مهسوؤر نوسكني مث ٠ توشارابلا دونج نع اثحب ءامسلا

 ٠٠ للمو

 دعس نوي ىلع ٠١ ةليصفقلا شيواش اي : ىنغي توص عفتراو

 ٠ انيب لاط ربصلاو ٠٠ ريتك انربص ٠٠ .انيدو

 نوقفصي عيمجلاو , ئنغملا توص ىلا ةريثك تاوصأ تمضناو

 ىف ٠٠ ةأجفو ** كحضلا نولؤاحي وأ « نوكح ضيو « مهيدرأب
 نم بيج ةرايس عقوملا وحن تليقأ , رهظلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا

 اهراظتنا ىف نيئادفلا لك عمجتو ٠٠ ىبرحلا سيلوبلا تارايس

 ٠٠ ديدج ءىش ىأ ٠٠ ديدج ىحن علطت ٠٠ علطت مهنويع ىفو

 نويع تعستاو ٠٠ رثكأ تبرتقاو ٠٠ ةرايسلا تيرتقاو
 اوأر ٠١ ةرايسلا لخاد ىف مهليمز اوأر دقل ٠٠ ةشهد نييئادفلا
 ٠٠ ادلاخ

 ههجوو *“ ىبرحلا سيلوبلا لاجر نم نينثا نيب اسلاج هوأر

 دلاخ ررق دقل ٠٠ اهلك ةصقلا تفرعو ٠٠ ناتدتحم هانيعو مهجتم

 نيسدنملا نييئادفلا ىلا كانه مضنيو , هدحو ديعس روب ىلا بهذي نأ

 ناكم ىأ ىف لتاقي نأ ٠٠ ةنيدملا دودح ىلع لتاقي وأ ٠٠ ىلاهالا نيب
 ىف ةسبتحملا ةلئاهلا ةقاطلا نع جرفي نأ "٠ صاصرلا قلطي نأ ٠٠

 ن١ عاطتساو زل هئادعا ةيهاركو » هنطول سامحلا ةقاط ** ةردص

 رييغت ءانثأ ليللا ىف عقوملا نم للستو ٠٠ شاشرلا عفدملا نخاد

 ٠٠ دعتبا ىتح ميسربلا داوعا نيب فحزو ةسارحلا تايرود ىدحا

 ٠ ةدهاعملا قيرط ىلا لصو ىتح ىرقلا نوب هيمدق ىلع راس مث

 ىلا هي اوداعو ٠٠ ىيرحلا سدلوبلا هطبضو ٠٠ و ٠٠ اهبكرو
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 ٠١ مهقرش اودرتسا مهناك حايترا ىف نويئادقلا دهنتو ٠٠ عقوملا
 يأ -٠ ةيتاعي قا ٠٠ هملي ممل ٠٠ دلاخ ثداحي مل مهنم !دحأ نكلو

 ٠٠ هتصق نم هديزتسي

 ٠٠ فرصناو « .عقوملا دئاق. ىلا دلاخ ىبرحلا سيلوبلا ملسو
 دادزا دق ميسولا ههجوو ٠٠ امهجتم دئاقلا مامأ دلاخ فقؤو

 ارظان دئاقلا لظو ٠٠ هنيبج قوف شوهم معانلا هرعشو ٠٠ الوحن
 : لاق اريخآ مث ٠٠ ملكتي نأ نود ٠٠ ةيضاغ ةتباث تارظن « هيلا

 ٠٠ دلاخ هجو نقتحاو ٠٠ كتيرسل مضنا ةرضح اي لضفتا
 نم هحيرستب رمآي نأ رظتني ناك + دئاقلا همكاحي نأ رظتني ناك دقل
 هبنوي نأ  لقألا ىلع  رظتني ناك ٠٠ ةرّهاقلا ئلا هتداعاو ةبيتكلا

 ةبضاغلا ةتباثلا تارظنلا هذه هيلا رظني ناب ئفتكآ دئاقلا نكلو ٠٠
 ٠ ةمكاحملا ىلا هميدقت نم هيلع ىسقأ تارظنلا هذه تناك امير +٠

 ٠٠ نأ ىوان تنك انأ : لاعفناب جدهتي هتوصو دلاخ لاقو
 "٠٠ كتيرسل مضنا كل لوقااب : اخراص دكاقلا هعطاق
 , ةتفاهتم ةيركسع ةكرح ىف رادتساو , هسار .دلاخ ىنحاو

 كديا٠ ىف ىللا شاشرلا بيس : دئاقلا هيف خرصو ٠٠ دعتبي نأ مهو
 ىلا زظن مث ٠٠ هيلا لسوتي هناك دئاقلا ىلا دلاخ تفتلاو “٠ انه هد

 لزانتي هناك ٠ قفر ىف هدي نم هاقلا مث ٠٠ هدي ىف هلمحي ىذلا عفدملا
 ىلا رظني ال « .سأرلا سكنم هئالمز نيب راسو ٠٠ هينامأ زعأ نع
 ٠٠ اتماص سلجو ٠ قدانخلا دحأ ىلا هسفنب ىقلاو ٠٠ مهنم دحأ
 ٠٠ اهئات

 ةماستبا هل مستيي ىهو لاقو: . هيناجب سلجو دمحا هب قحلو
 ْ ٠٠ ةمالسلا ىلع هلل دمحلا : ةريبك

 اوشحم افيغر هنانسا نيب مضقي ىهو . ىداهلا دبع ءاجو
 : ىرخالا ةيحانلا نم دلاخ بناجب سلجي ىهو لاقو ٠ نبجلاب

 ىئد هأي ** ةوخآ ىد هأب ٠*٠ كدحول براحت زياع تنك

 براحن امل ىتتست الاو ٠٠ كاعم براحن اندخات تنك شم ٠٠ ةقادص
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 * اوس تومن اي اوس شيعنايو ٠٠ اوس
 ٠ ىدحول ىنوبيس ٠٠ ىنع اودعنا فورعم اولمعا : دلاخ لاقو
 هد ** كدحول كبيسن الأ : ةلشلا ىلا مضنا دقو لامك لاقو

 ٠٠ كيلع ضوبقم كسفن ربتعا حيارو انه نم ٠٠ ليحتسم
 اىدشي نأ نولواحي هلوح نم هؤالمزو ٠ اتماص !دلاخ لظو

 ىنوعجر مهأ بيط : اخراص قلطنا ا و

 ةلحر ىف الاو برح ىف انحا ملاع اي ٠٠ انه هيا ىب اولمعياح ٠

 1 براحت انوسيسيام انا ةفاشك الاو نييئادف اثحا ٠٠.

 امهو نادشني ةدحاو ةرم لامكو ىداهلا دبغ توص عفتراو
 - ترامتاح ساثلا لك +4 نرامتاح براهتاح :. ناك

 “٠ براخناح « نييالملاب ٠٠ نيياجلا م ٠*٠ نيفياخ شم

 نوكحضيو ههجو ىف نودشني متكو ١ مههوجو ىف خرصي دلاخو

 ىداهلا دبع ىلا تفتلا مث ٠ اتماص سلجو + مهنم سئي ىتح ٠
 ٠0 ! ةمقل تاه : ةاحف لاقو , نبجلاب ىشحملا فيغرلا لكاي وهو

 , دلاخل اهيطعيل فيغرلا نم ةمقل عطقي نأ ىداهلا دبع مهو

 شتلكام انأ ٠٠ كيلع مارح : الئاق , هلك فيغرلا هنم دش دلاخ نكلو

 :الئاق هيفتك نهي ىهو « هل فيغرلا ىداهلا دبع كرتو ٠٠ عضعلا قم
 تادبو ٠٠ دلاخ باصعأ تادهو *٠ انهلاب ٠٠ ىديسس اد لضفتا

 7 رخآ ليلل نودعتسي نويئادفلا ادبو بيغت سمشلا

 ءامسأ ىداني ذخأو عقوملا طسو ىف شيواشلا بصتنا 3 ةاجفو

 0 دمحأ مهتيب امسا رثع ةسمخ ىلع ىدان *٠ نييئادفلا ضعب

 ٠*٠ روبياط ىفق همامآ اوفطصاو ٠ ٠ دومحمو 2 ىداهلا ديعو , لامكو

 ٠ رخآ عقوم ىلا لاقتنالاو كرحتلل دادعتسالاب ارما مهيلا ردصأ مث

 ٠ ةشهد ىف ضعب ىلا مهضعب « , رشع ةسمخلا نويئادفلا تفتلاو

 ٠ ايش هل لوقي دحأ الو ٠٠ ىردي دحأ ال ؟ ني١ ىلا

 ىتلا صاصخالا نم وأ قدانخلا نم مهتامهم نوعمجي اوادبو

 للان



 مهنا ٠٠ ةيمامألا طوطقلا نع اديعب درابلا عقوملا اذه ىف ٠> انه هنوكرتيس ٠٠ همسا داني مل شيواشلا نا ٠٠ ىهو >: لانقلا ىلا نويهاذ مهنأ . سحي هنا ٠٠ لانقلا ىلا هءالمز نوذخايس مهنا ٠٠ ىونجم انيع امهناك نينيعب هلوح رظني دلاخو ٠ ' اهيف نوميقي اوناك
 فرخ قحتسي ال ةداقلا رظن ىق هنا ٠* لاتقلا نم هنامرحي هنوبقاعي
 + "اهلك ةكرعملا نم برهيس ٠*٠ 6 رجتندس 3 نجيس هنأ 9 لاتقلا
 ناعبتت هانيعو ٠* لمحتي نل هنا ٠٠ نييئادفلا نمو ٠٠ ةداقلا نم
 2 لاتقلا مهعم باهذلا نا ٠* هوعدوي وأ مهع دود نأ ديري ال هنا .. هرهظ رادأو “٠ ساي ىف هسار ىنحاو ٠٠ هوعدويل هنع نيثحاب مهلوح نوتفلتي اوفقوو ٠ مهتامهم اولمح دقو لامكو ىداهلا دبعو دمحأ ىئارو ٠٠ نوردي ال ثيح ىلا مهلمحتس ىتلا ةريبكلا ةرايسلا رهظ ءالتعاب نومهي مهو مهتاعبتتو ٠٠١ نودعتسي مهو هءالمز
 هتروث سأيلا افطأ دقو 2 ادعتبم راسو 1 مهعادو نم هيلع فخأ
 مالستسالا دال هحاتجي مالستسالا نم فراج روعشب رعشو ٠٠ هقنحو
 ٠.. ةكرعملا ىف هل ددح ىذلا هبيصنلو ٠٠ ةدايقلل

 ٠٠ ىمحر دلاخ : هينذأ قرخي شيواشلا توص» عفترا 246 مث
 ةعيرس تاوطخ ىف شيواشلا وحن مدقتو *' ةعرسب تفتلاو

 ٠٠ كرحتلل دعتسا : هتجهل ريغي نأ نود شيواشلا لاقو « ههجو ألمي لؤواستلاو
 ةقيقد ىفو ٠٠ هيف دقري ىذلا صخلا ىف دلاخ ناك ةظحل ىفو

 مث , هيعارق نيب اهلمحو ٠ اهبترو ٠ هتامهم عمج. دق. ناك ةدحاو

 ٠.٠ لامكو ىداهلا دبعو دمحأ ةكحضي ىقتلت ةريبك ةكحض هيتفش
 ٠٠ هنوذخاي نيأ ىلا فرعيل .. قيرطلا ملاعم ىلا علطتي اهيف نه لكو *' ةرايسلا تكرحتو
 :ديعس روب ىلا قيرطلا ٠٠ ةدهاعملا قيرط ىلا ةدتت ةدايسلا نإ
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 ةجآإ نحللا مهعم رفصي ديو 4 دمحأ مستباو ٠٠ رصنلا نحل

 ++: نهللا اذ ىلا جاتسم ةثأ نسحب ةثا-++ .ىستك ىلع دقعماالا لا
 ه2 ةكرمملا ىف. هيلا تاتحم
 ىذلا ةدايقلا رقم مامأ تفقوو **+ دياف ىلا ةرايسلا تلصوو

 «٠ ةرقآ .تازيعبلا ءيطاش ىلع ' طايضلا ئداث ماما لزتم ىف ميقا
 ,ةريحبلا ىلا اعيمج اوتفتلا , ةدايقلا ىنبم ىلا نويئادفلا تفتلي ملو

 وطسيل ىدعلا ءاج ىذلا لانقلا ٠٠ لانقلا نع اهيف نوثحبي مهناك

 ٠٠ مهحاوراب هولتقيل مه اوءاجو « هيلع
 تناكو ٠٠ لبق نم سيوسلا لانق ىأر دق دمحأ نكي ملو

 نم ناولأ اهتمسر « ةبيهر ةضماغ ةروص « هنهذ ىف امئاد اهتروص

 هنكلو ٠٠ مدلا نولب ةروص *٠ بورحلاو « ةيبنجألا تارماؤملا

 « ةبهر اهل ىري الو ** مدلا نول اهيف ىري الف لانقلا ىلا نآلا رظني

 « ةريحبلا دعب ام ىلا هرصب دميو ٠٠ ةجض اهلالخ نم عمسي الو

 هناك ٠ قفرو ءوده ىف زتهي .٠ ىفاصلا ءاملا نم عيفرلا طيخلا ىريف
 ٠ ءئداق ليللا “٠ ءىداه ءىش لكو ٠“ قاشعلل تدعأ ءام ةحفص
 ٠ عفادم تاقلط كانه سيل ٠٠ ةئداه ضرألاو ةئداه ءامسلاو

 ٠٠ برح كانه سيل ناك ٠٠ تاخرص الو *٠ صاصر الو

 عيلطتسي ٠٠ برحلا ةحئار مشي نأ عيطتسي دمحاف كلذ مغرو
 ىف ٠١ ةيناثلا .ةفضلا ىلع كانه ىدعلا نا ٠“ ىدعلا ةحئار مشي نا
 ٠٠ لانقلا هايم نع عيفزلا طيخلا اذه الا هنع هلصفي ال ٠٠ ءانيس
 ةرايسلاب ةعاس ةفاسم الا هنع هلصفي ال ؛ ديعس روب ىف كانه ودعلاو

 ةحئار اهنا ٠٠ اهمشي نأ عيطتسي هنا ٠* ةخئار هل ودعلاو ٠٠

 نانط١ ليالا ناك اليقث اءوده هب طيحي ىذلا ءودهلا لعجت ٠٠ ةليقث

 هايم ىف قلحبي رمتساو ٠ هردص قوف مثجت دوسألا ديددلا نم
 نيذلا ندحالفلا فالآ ثثج نع ٠٠ ءىش نع اهيف ثحبي هنأك ةريحبلا

 تزاتجا ىتلا ىناطيربلا لوطسالا بكارم نع ٠٠ لانقلا اورفح
 بهذلا كئاينم نع + ريبكلا لتقا ةمقوم دعب رسمم, تكعاو لاذقلا
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 ليوط خيرات نع ٠٠ بعشلا تاروث نع ٠٠ هعم ىبنجالا اهلمح ىتلا
 ٠٠ ١ اياحضلا هتلجس ريرم

 ٠ ةرايسلا نم لوزنلاب مهرمأي توص ىلع دمحأ هيتناو
 ةبتر ىف باش طباض ٠٠ ةقطنملا ىف نييئادفلا دئاق مهلبقتساو
 ةتباث تارظن هينيع ىفو : ةيوق ةماستيا هيتفش نيب ٠: لوأ مزالملا
 ٠.٠ ةتيرج

 هسفني مهفقرعدو مهيلا فرعتي هناك مههوجو ىف . دئاقلا رظنوا
 ٠٠ ةمالسلا ىلع هلل دمحلا : ةطاسب ىف لاقو

 دقو ٠*٠ « ىديللا » ىمست ةقطنم ىف ةريحبلا ءىطاش ىلع ةعقاولا
 اراكؤا تذختاو « ءادتعالا ءدب ذنم نييندملا نم تويبلا هذه تيلخأ

 .عزوو ** ثاثالا عطق. نم ءىش هيف سيل ٠ ايراع تييلأ ناكو

 دلاخو لامكو دمحا لتحاو ٠٠ تارجحلا نيب مهسفنأ نويئادفلا
 « طالبلا قوف ةيناطب مهنم لك شرفو ٠٠ ةدحاو ةفرغ ىداهلا دبعو
 ىلع مهنيب سلجو دئاقلا مهعمجو ٠٠ هل اشارف نوكتل اهدعأو

 ٠٠ هتاميلعتب ىقلي ذخأو ٠ مهنم دحاو هناك ضرالا
 ىز !ودتري نأ دياف دودح ىلا ءادعالا ليصو اذا مهتمهم نأ .
 , ةدلبلا ءادعألا لكحا اذاف ٠٠ ىلاهالا نيب اوسدنيو « نييندملا
 ودعلا اوكرتي الأ ٠٠ تاباصعلا برح ىلاهالا عم نومظني اوأدب
 ندعلا اذاو : الئاق ا دلاخ عطاقو , ةدحاو ةعاس ةدلبلا ىف ادهي
 1 : ٠٠ انه ةياغل شلصو ام

 2٠66 كل اركش نيتعكر ىلصن : الئاق دئاقلا كحضو
 حورنام « ودعلا انتسنام لدب ام بيط : سامح .ىف دلاخ لاقو

 : دئاقلا لاقو ٠٠ دعاق وهام حرطم هبراحت

 شم ٠١٠ ةظحل لك ىف براحيب ىدعلا ٠٠ دعاق شم ودعلا
 ٠٠ برح ريغ نم دعاق هيلخن نكمم
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 ٠٠ طالبلا ىلع اومانو ٠١ دئاقلا مهكرتو ٠٠ دلاخ تكسو

 ىق نوكحضي عيمجلاو ٠٠ تيبلا ىف ةكرحلا تبد حابصلا ىفو
 ,ماعطلا ءارشل بهذيل هئالمز نم دوقنلا عمجي ىداهلا دبعو »٠ شب
 ىلا رظنيو ةذفانلا نم لطي دلاخو ٠٠ ةميلو :مهل ىهطي ناب مهدعيو

 -اوعلخي نأ 'حرتقيو « مونلا ءانثأ هرهظ ىلا طالبلا ةبوطر برست منمل

 ٠ 'اهيلع نوفاتي. احاولا اهتم- اوذختيو تيبلا باربإ
 ابهذو ٠٠ اهيلع افرعتيو ةدلبلاب اقوطيل دومحمو دمحأ جرخو

 ىلع لطي لت ةمق ىلع عقت ةيلاع ةقطنم ىهو « « ةدلبلا دياف » ىلا

 نوريسي مهلوح نم سانلاو ٠٠ « ىديللا » ةقطنم قوف 2 ةريحبلا

 ويدارلا تالآ نوجتفيو ٠٠ نورتشيو نوعيبي ٠٠ ةيداع ةايح ىف

 ىلودلا فقوملا ءابنأو ٠٠ لاتقلا ءابنأ ىلا اوعمتسيل اهرخآ ىلع

 ىدبت برحلاو ٠0 .ةيئطولا ىناغالا ئلاو ٠٠ ءادتعالاب طيحي ىذلا
 ٠ تاوطخ ةنيدملا نع هلصفت ال ىدعلا ناك ٠0 ادج ةديعب ٠٠ ةديعب

 روظحم « قدانخلا » همسا ايح « دلبلا دياف ىف نأ دمحأ فرعو

 ةباقر تحت ةعوضوم ةراعد ةقطنم اهنا 3 هلوخد نييئادفلا ىلع

 تاند ىدحا ةيحتف تناك دقل ٠- ةيحتف ةصق عمسو ** سيلوبلا

 ىف نهاوقأو 0 اتيص نهعسوأو نيلمجأ تناك ٠ قدانخلا ىح

 , ىحلا طسو ىف فقتو « حابصلا ىف دوعت مث ٠٠ ءاسم لك ىحلا

 : حرف ىف خرصت مث « ةداح ةدورغز قلطتو

 ماما درقت مث ٠٠ ! همد ىدآو ٠٠ بلكلا دالو نم دحاو تلتق

 * هترمل ىداو : لوقتو 5 مدلاب ايضخم اهليدنم ىحلا ىلاه؟

 ىف ءادعألا دونج هقلعي امم ندعملا نم ةعطق مهمامأ ضرعت مث

 تناك ٠٠ ةيركسعلا مهتاراشو مه ءامسأ اهيلع نولجسيو 0 مهباقر

 اهيلا لصو ةطقن رخآ ٠٠ باكلا ةطقن ىلا دياف نم بهذت ةيحتف

 «عرازملا نيب هب ىلتخت مث « سارحلا دحأ اهسفنب ىرغتو ٠٠ زيلجنالا
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 قرغتو « هتمالع عزنت نأ دعب برهتو ٠ ٠ هلتقتف هنم نكمتت ىتح
 : نع ملو + كلاثلا عويلا ىف ةيهتف تبعقو: * « همبد ىف اهليمشع
 ٠ صاصرلاب ةقزمم اهتثج ىلاهألا ضعب دجوو

 ٠٠ ةيكتف ىيحي هناك « قدانخلا ٠» ىح ىلا هينيع دمحأ عفرو

 نرمحتسي هئالمز نم اقيرف ىأرو « ىديللا ىلا دومحمو ىه داعو
 نم ةقبط هيطغت تناك « افيظن ةريحبلا ءام نكي ملو ٠* ةريخبلا ىف
 ادراب اهؤام ناكو ٠+ لانقلا ئف ةقراقلا نفسلا نه فلختملا تيزلا

 مهو ٠٠ اهيف اومحتسيل هؤالمز لزن دقف اذه مغرو ٠* جلثلاك ٠*
 هيف نوقلطي ءىش ىأ ىلا ةجاح ىف مهنا ٠*٠ نوكحاضتيو نوخرصي
 ىف ءالمزلا دحأ خرصو ٠٠ ةكرعملا راظتنا نع مهيهليو , مهبايش
 ٠٠ ! خسو تيز مامح كل دخ ٠٠ دمحأ اد لزنا : دمحأ

 :ضاتصتستام ++ ركذتم ةفيفيب جوُقم ىهو ءاالكاك سعف كعضو
 ىرخالا عقاوملا ىلع فرعتيو ٠٠ ةقطنملا ىف رودي دمحأ لظو

 نا ٠ تّوص الب رودت « ةتماص ةكرح ٠*٠ ةريبك ةكرح حملي وهو
 +٠ :نينكادقلا سنيك ةظقذ ىهو :+٠ تارزاكملل ىمامأ زكرم دياق

 لخدت تارايسو ٠* ةدلبلا نه جرخت ةريثك تارايس حملي وهو
 رودي ام مهفي نأ لواحيو ٠٠ ىفتخت اهوجوو ٠٠ رهظت اهوجوو ٠٠
 ةكرمم ++ ةركاذ ةكرملا نأ هميقتاام لك < اًفيش مهفياالو ++ هلع
 :+: ةيلا ردصت نتلا رماوألا رظتني نأ اهيف ةرودو * * ةلئاق

 :٠٠ ةقطنملاب ىكلساللا زكرم ىف دمحأ نيع ءاسملا سقن ىقو

 سلجو ٠٠ ةريحبلا ىلع ةلطملا تويبلا نم رخآ تيب ىف زكرملا ناكو
 دقل ٠٠ ةيقدنب سيل ٠*٠ هدي ىف هحالسو « ىكلساللا دونج بناجب

 ٠ ةيقدنبلا نم ربكأ نآلا هتمهم نا ٠٠ اشاشر اعفدم هوطعأ

 نوقلطي مهو دونجلا هافش ناعبتت هانيعو ابصتنم فقوو
 ٠ ءىش لك مهفي نأ لواحنو ٠* اهنوقلتيو . ةيكلساللا تاراثالا .

 ناسنا هنا *٠ ةيصخشلا لماك * + لقعلا زكرم. ++ تارظنلا تباث هنا

 دا



 نع عافدو هنطو نع عافد ةلاك ىف ناسنا ١ هسفن ىف هفرعي مل ديدج

 ٠ ههجو مهجتو ٠ تاراشالا ىقلتي .ىذلا ىدنجلا انيع تقربو
 ٠٠ هينذأآ قوف طاقتلالا ىتعامس عسضو تبثي هيدي عقرو

 ٠ موجه : سمه ىف لاق مث
 ادونج كرحتي ودعلا نا ٠٠ اهاقلتي ىتلا ةراشالا صن بتكي ًادبو :

 3 دياف ىلع موجهلا نأ ٠٠ باكلا ةنيدم ىف هعقاوم نم

 ظئاشلا ىدضاو 25 ةيداع نع: ةكرش ئكلساللا زكرم فدانسو
 نكي هفلكو ٠ هيلا دمحا ىعدتسا - تاراشا ةدع لاراب ارمأ
 عقاوم ةسمخ اهلوحو دياف ىفو ٠** عقاوملا ةيقب ىلا « ةراشالا لقني

 ىلع رمي نأ هيلعو ٠٠ نيرتم رابك :رحاو مق رم لك نينا ٠١ قيمت دقن
 :ضوخي جرخو ٠٠ لقأ ىف ٠٠ ةعاس فصن ىف ٠٠ ةعرسب عقاوملا هذه

 ريسيف « هسافنأ عطقنت مث ٠٠ ىرجيو +“ هدي ىف هحالسو مالظلا ىف

 لك ىف هتغابيس ىقدعلا ناك هلوح تفلتي ىهو 55 ةعيرس تاوطخب

 عقوملا ىلا اهغلبأو ٠٠ لوالا عقوملا ىلا ةراشالا غلباو ٠ ةظحل
 ٠٠ ٠ ثلاثلاو ٠٠ ىناثلا

 اتوص هاندا تطقتلا امدنع ٠ عبارلا عقوملا ىلا هقيرط ىف ناكو
 لك زكرو ** هسافنا متكو ٠٠ فقوتو ٠* ديعب نم ئتأي ريدهلاك
 ٠٠ تابابد توص هنا ٠٠ برتقي توصلا نأ ٠٠ هينذأ ىف ههايتنا

 * هتفقو ىف زتهاو ٠٠ ىدعلا تابابد * ٠ تايابد توص هنأ ٠٠ معن

 نع ثحبي هنأك هلوح تفلتو ٠٠ هردص ىف نئثي فوخلاك ءىشن و

 بسرد طقف هنا ٠٠  ءابتخالا ىف نكفي ال هنكلو ٠*٠ هيف ءىبتخي ناكم

 ةراشالا هفلبيل عبارلا عقوملا ىلا بهذي له * ٠ فرصتي فيك ررقي نأ
 ٠ عافدلا ىف مهكراشيو هئالمز ىلا مضنيل هعقوم ىلا دوعي مآ ٠٠

 هناك ٠٠ دلاخو ىداهلا دبعو لامك روص هتليثم ىف ترمو 03
 ٠١٠١| نكلو ٠٠ هحالس مهناك ٠*٠ مهعم الا براحي نأ عيطتسي ال

 ٠ عقاوملا عيمج ىلا ةراشالا غلبي نأ ىه هيلا ردص ىذلا رمالا
 ب

 كحل



 عيمج نأ دب الف « نآلا ةميق هل دعت مل رمألا اذه ٠٠ نكلو ٠٠ نكلو
 د رمألا عيطي نأ بجي نكلو ٠٠ تابابدلا توص تعمس دق عقاوملا

 لازي ال ىهو ٠ ةعرسب رودي هلقعو ٠+ رمألا ذفني نأ هتمهم ىدنج هنا
 ٠٠ شاشرلا عفدملا قوف دتشت هتضبقو « هلوح تفلتي

 طباضلا نأك ٠٠ عبارلا عقوملا ىحن مدقتي '* ٠ مدقتي هسفن دجوو
 ** هديب هعفدي رمألا هل ردصأ ىذلا

 3غبجي + عجازلا عقولأ ىلا لصي كادتلا ىلا ةايق هيك ++
 ٠٠ تايابدلا ريده: توص هنم ىتأي ىذلا قيرطلا ىف رمي

 دبي مل .. ةرذح هتاوطخو ٠. مدقتو .6 لواحيس ٠. مهي ال

 ةوطخ لك ىف عفتري تابايدلا توصو ** ةعرسب ريسي الو « ىرجي
 ٠٠ ناتفاج هاتقشو ٠٠ هنيبج نم ببصتي قرعو ٠٠

 ٠ ةمخضلا حابشالاك اهاري ٠٠ ديعب نم تابايدلا ىري حبصأ مث
 . هدي ىف هعفدمو * * فحزو ٠*٠ فحزو ٠٠ ههجو ىلع حطبناو

 ىتلا تابيردتلا نآلا ركذي ال هنا ٠ فحزو ٠٠ .ةموتكم هسافنأو
 ٠ فحزلا هتعيبط نم نأك ٠٠ ىشمي هناك فحزي هنا ٠٠ اهاقلت

 ٠ هسأر عفرو :٠٠ اهاري نأ نآلا عيطتسي هنا ٠٠ رثكأ برتقاو
 .ةماستبا مستباو ٠ ةيناث ةرم هسار طقسا مث ٠٠ مستبأو

 تالاعقنالا هذه لك ىلع كحضي ٠*٠ هسفن ىلع كحضي هنأك ةعشاو
 ! ٠٠ ةيرصم تابابد اهنا ٠* هسفن ىف تراث ىتلا

 دونجل اهب حولو « عقدملا لمحت ىتلا هدي عفرو ٠*٠ افقاو ماقو
 مهيديأي هل اوحول ٠٠ هيلع اودرو ** نييرصملا دونجلا ٠* تابابدلا

 « هسافنأ طقتلي سلجو « ةبابد رهظ ىلع زفقو قيرطلا ىلا لزنو ٠٠
 نم زفقو داعو ٠٠ هسفن ىلع كحضي لازي ال ٠ ٠ مستبي لازي ال ىهو
 ,سماخلا عقوملا ىلا ىرج مث ٠٠ هدصقي ىذلا مقوملا نم ابيرق ةبايدلا
 ٠٠ هتمهم متآو **

 ٠. موجهلا ةلاح تثلعأ دقو ٠ ٠ قزمتت هسافنأو ةعقوم ىلا داعو

 تف



 ٠١ زيلجنالا لصي ملو ٠٠ ليللا ىضقناو ٠٠ زيلجنالا
 ىلا داع هتأ , متت مل سدعلا اهب ماق ىتلا تايرحتلا نأ اوقوعو

 * موي رمو + باكلا ةطقن دنع هعقاوم

 وحصيو « ةعاس مادي ٠٠-١اعطقم امون ٠٠ امئان دمحأ هاضق موي

 ىلاتلا ءاسسملا ىفو ٠* ماتيو دوعي مث « هئالمز عم سلجيل ةعاس

 « لامكو , دومحم . ةءالمز ةعم ىعدتساو « بانشلا طباضلا هاعدتسا

 د رتب ا ا ا دلاخو « ىدافهلا كدت

 4 قرب ملَو 25 نيوحا
 ايخب ىرخالا ةفضلا ىلا اولقتنا دق مهنأك , مهنويع تقربو

 ٠٠ مهمادقأب اهيلا اولقتني نأ لبق
 لاق مث. مهتعاجش ريتخي هناك اليوط طباضلا مهيلا رظنو

 5 ودعلا تايرواد نه ةيرواد كانه اولباقت نكمي

 0 ملاقنو + ةجالف : نشنني ١ لقيو» ياجلا كيعم لاق

 + نسا ئقبب - :نلاخ .لاقو
 مكنأ نستحألا ٠٠ نسحآ شاقبيام د ع ةعرسب طباضتلا لاقو

 تاكردحت نع تامولعمب اوعجرت متردق ىل 6 مهاعم سشوكبتشتام

يدي.« مكفوشياه ىدعلا ريغ نم ىزيعلا
 ١ ياس 

 . : ا دمحأ نهو 3 مكولتقي مهوبيست مكنا ةعاجش شمو

 ٠٠ تاميلعت « هد هتلق ىللا مالكلا : ةحارص ىف طباضلا لاقو
 نع عافدلل نيرطصم متنك اذا الا / لاتق ىف اوكبتشتا مكنيزياع شم

 1 سف ويد اق ل
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 ٠٠ الثم رسأتا مكنم .دحاو اذا © ىاذا اونرصتت نيفراعو >* مكبجاول مكهبنأ ىنا نيجاتحم شم متنا اعبطو 3 اهي: مكفلكن ةمهم لوأ ىد : ضيفخ توص ىف طباضلا لاقو
 دئاقلا نونئمطي مهنأاك نومستبي مهو . مهسوؤر اوزهو
 ةفض ىلع ةنيعم ةطقن ىلا مهلمحت ٠ ليللا نم ةريخألا تاعاسلا ىف بيج ةرايس نولقتسيس ٠ ٠ مهتمهم ليصافت مهل حرشي أدبو

 ةلئيرخ ىلع ئاقلا مهل نيعو ٠+ نودوعي مث < تاعاس .ثالث ةدل ةنيعم ةرئاد ىف فاشكتسالاب نوموقيو ءانيس ضرأ ىلا ٠١ ىرخألا ةفضلا ىلا هب نوربعي «٠ اريغص اقروز كانه نودجيسو '' لانقلا
 ٠.0 تامولعملا ءاصقتسا ةقيرطو .ةمهملاو . تقولا مهل ددحو *: اهنوفشكتسي ىتلا ةرئادلا « ةريغص

 ةكددض ىف ةأجف ىداهلا دبع قلطنا مث ٠٠ هلمحيس ىذلا شاشرلا عودملا دعي مهنم لك سلجو ٠ ' ةقرفتم تاملك الا اوملكتي ملو ٠ (رماني ملو ٠٠0 ليللا فصقنم ىتح اوماني نأ ىلع اوفرضناو
 لاقو ٠: كحضي نأ بجي هناك ٠ رخآلا وه كحضيل هترجنح يع دلاخ طغضو ٠* ىرخأ ةيبصع ةكحض لامك هعم كحضو ٠ ! ةطنؤأ انيس اهاقل ٠٠ انيس حار ةيون دحاو : لاقو ةيردصع
 ٠ ؟! ةتسل ةتالت نم انيس اذحر انك انقح : دومحم

 ىلا هباصع1أو هلقعب دودشم هنأ ٠٠ عيطتسي ال هنكلو ٠٠ ةيبصعلا تاكدضلا هذه ولو .:- كحضلا ىلا ةجاح ىف اضيأ هنأ سحيو ءاهلب ةماستيا مستزي دمحاو . ةيبصعلا تاكحضلا تبواجتو
 ٠ ةيروادلا ىشابموا هرابتعاب اهتيلودسم لمحي ىتلاو اهب فلك ىتلا ةمهملا

 دبجتاو ٠٠ مهل تصصخ ىتلا بيجلا ةرايسلا اولقتساو ٠ عقوملا نم اوجرخو ٠٠ احابص ةثلاثلا ةعاسلا ىف ددحملا دعوملا ناكو
 هناك اتفاخ اريفص ٠* رصنلا نحل هيتفشب رفصي دلاخ ادب ٠ نوتماص مهلكو ** لانقلا ةفضل ىذاحملا قيرطلا قشن ةرايسلا مهب
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 عقوملا ىف ةرايسلا مهب تققوو ٠٠ اريفص سيلو ةداخ سافنأ درجم

 قئاس ىدنجلا سمهو ٠+ توكس ىف اهنم اولزنو ٠٠ هيلع قفتملا
 ٠٠ مكاعم انير ٠٠ ةمالسلاب اوعجرت : ةرايسلا

 .:: جيلع تنصل قيلأو ٠١ ةايسلا تو باو “٠ دعا
 +٠ هتبق نا كيتا ول ولا ل

 ٠٠ ةريهش هل هتدها يذلا فحصملا

 ءىطاشلا نط نوفي اوءدبو ٠٠ ضرآلا ىلع مهلك اوحطيتأو ا
 ىذلا قروزلا اودجوو :٠+ هب نوربعيس ىذلا قروزلا نع نيثحاب
 ٠٠ هيلع قفتملا ناكملا ىف هودجو* ٠ هب نوربعيس

 رماوألاو ٠٠ فصنلاو ةثلاثلا اهنا ٠ ٠هتعاس ىلا دمحا لضنو
 ٠٠ ةعبارلا ةعاسلا ىف لانقلا روبع ىف ادبي نأ . هيلا ةرداصلا

 ىلع نيدقار اورظتناو ٠* ةعاس فصن اورظتني ن١ مهيلع ناك

 مهنويعب نوقشيو « رخآلاو نيحلا نيب مهسوؤر نوعفري ٠٠ مهنوطب
 2« حابشا كانه مهل ىءارتتو ٠٠ ىرخالا ةفضلا ىتح ٠٠ مالظلا
 هذه نأ اودكاتيل 2 رلظنلا نوققديو ٠٠ مادعألا نم لفاخج اهنثك

 . “٠ مالظلا نم عطق ىوس تسيل حابشألا
 ركذتو ٠٠ فحصملا سملو ىرخأ ةرم هدي دمو ٠٠ دمحا حرسو

 ليخ ٠ هتماستبا تافطناو ٠٠ همأ ركذت مث ٠+ مستباو ٠* ةريهش
 ..فاذ هنا اهل لوقي نأ بجي ناك ٠٠ ايفاك اعادو اهعدوي مل هنأ هيلا .

 نم رخآ عون ** همأ ىلا بيرغ قوشب سحاو ٠*٠ لانقلا .ىلا
 رثك' هيلا ةجاح ىف همأ نا ٠٠ ةريهش ىحن هب سحي ام ريغ قوشلا
 كرت ىل ' ةظحل ىف ىنمتو ٠٠ ةريهش نم فعضأ اهنا ٠* ةريهش نم
 ىلع ميمصتلا نم عون هردص ىف غفترا مث ٠٠ همأ ىلا داعو اذه .لك

 نل *٠ ىدعلا هلاني نل ٠٠ ءىش هل ثدحي نل ٠* همأ ىلا دوعي نأ
 ىلا هراكفا تعادتو *٠ ةنم همأ مرحي ىأ : همأ نم دحأ همرحي

 هناك هتماستيا تعستاو ٠٠ ىليلو ٠٠ ةليبنو ٠ ٠ ىفيق ٠٠ هتاوخأ

 ٠ دومحم هجو نع مالظلا ىف هينيعب ثحب مث ٠" نهنه الك لبقي

 فين



 ٠ ةليعلل ليوط باوج بتكن دعقن حبصلا هركب : اسماه هل لاقو

 انأ : جرحي سحي نأ نود سمهلا هلدايي وهو دومحم لاقو
 ٠. شيواشلل هتبسو ٠٠ دياف نم موقن ام لبق ةليبنل باوج تبتك

 : ؟ دمحأ اي ماك كاعم ةعاسلا : لامك سمهو
 ٠ ةرشع الا ةعبرأ : .لاقو « هتعاس ىلا دمحأ رظنو
 ش : ٠٠ انيب اللاي : دلاخ لاقو
 ٍ 6.6 قئاقد يشع هسل : رارصا ىف دمحأ لاقو
 انأ ٠٠0 شتيودناس اياعم تبج ىقح ناك : ىداهلا دبع. سمهو

 ٠ ش ٠.٠ عوجأ تيدتبا
 داعو ٠٠ مهباصعاأ ىلع رقنت قئاقدلاو ىناوثلاو :٠ اوتكسو

 ٠. اومدقت ٠٠ ةراشاب هدي كرح مث ٠٠ هتعاشس ىلا رظني بمحأ
 ٠ قروزلا ىف مهسفنأ اوطقسا مث ٠٠ مهتوطب ىلع اوفحزو
 هدحو دمحأ لظو ٠٠ ضعب قوفو ضعب بناجب ٠٠ هيف اودقرو
 ٠. مطيو ٠٠ ءوده ىف فدجي ذخأو ٠٠ نيفادجملاب كسمأو , اسلاج
 ذخأو ٠٠ فقوت مث ٠٠ اليلق دمحأ فدجو ٠ مهسافنأ اومتك دق قروزلا نطب ىف نودقارلاو ٠ ٠ توص نيفادجملا نع .ردصي الأ لواحي
 داعو ٠٠ ةيناث ةرم فقوت مث ٠٠ فدجي داع مث ٠٠ هينذأب عمستي
 عاستالا اذهب لانقلا نأ دقتعي نكي مل ٠٠ لوطت ةفاسملاو ٠٠ فدجي

 ىرخالا ةفضلا ىلا اولصوو ٠*٠ اعاستا اهتداز دق هماهوأ لعل ٠٠
 ٠. ناخدلا نول ىف ءوضلاو ٠٠ مالظلا ددبي نأ لواحي رجفلاو ٠٠

 ريغصلا بلهلا دومحم عقرو ٠٠ قروزلا نم ةسمخلا للستو
 مث ٠٠ هيلا اودوعي نأ ىلا قروزلاب ظفتحيل 2٠ ضرآلا ىف هزكرو
 . ةعبارلا اهنا ٠٠ هتعاس ىف دمحا رظنو ٠٠ مهنوطب ىلع اودقر
 ٠٠ همامأ ام ىري نأ عيطتسي مهنم الك .نا « ددبتي مالظلاو فصنلاو

 نع ةريبك ةفاسم دعتباو ٠٠ هنطب ئلع افحاز دمحأ مهمدقتو
 انقاو ماق مث ٠٠ همامأ رظنيو هلوح تفلتي وهو ٠٠ لانقلا ءىطاش

 ٠ ٠ هي اوقحلي نا مهيلا راشأو ٠٠

 ةكحا



 نرتوكي مهو نوريسي اوحبصأ ٠٠ ضعب نع مهضعب اودعتباو
 ٠ دانزلا ىلع مهعباصأو ٠٠ مهيديأ ىف مهعقادمو ٠* ةحورم لكش

 زيلجنالا مادقأ ٠٠ ءادعألا مادقأ اهتاطو ضرأ ىلع نوريسي مهنا

 .نومشي ٠٠ ىدعلا سافناب نوسحي مهنا ٠٠ دوهيلاو نييسنرفلاو

 ٠*٠ ةدماج مههوجوو ٠٠ ةوطخ لك ىف هنوليختي ٠٠ هتحئار
 ظاتخت تالاعفنا 52 دحتو 8 نرذدجحو +٠٠ فوحو ٠٠ ةدتحم مهتويع و

 ضرالا ىلا نورظني +٠ دانزلا قوق مهعباصاو ٠٠ نومدقتي مهنكلو
 وأ تارايس تالجع راثآ نا ودعلا تاكزرحت راكثآ اوفشكتسيل

 ٠*٠ مهتيمي ىلعو ٠٠ مهمامأ نورظنيو ٠٠ مادقأ:راثآ وأ « تابابد
 تفتلد مث ٠٠ ىدعلا ٠٠ امداق هنوري مهلعل ٠٠ مهراسد ىلعو

 عمسي نأ تنودو اي بيس الي ف ءارولا ىلا ةتغب مهنم دحاولا

 ٠٠ هقلخ نم ىتأي ىدعلا هلعل ٠٠ اًئيش

 هعفدم اهيلا بوصو ++ لامك ىمدق نيب ةعيرس تاك ترمو
 ٠ هقلطي ملو * ٠ اهسوديل همدقب اهقحلي نأ لواحو ٠٠ لدع ةتكلو ٠ :

 ٠ ةعامجلا قبسي نأ ديري « ةعيرس تاوطخ ىف ريسي دلاخ مدقتو

 : ةتفاخ ةخرص دمحأ هيف خرصو ٠٠+ اًئيش دجي نأ ديري ٠٠

 ىد ٠*٠ شروهتت امو ٠٠ شعرستتام ٠ ٠ دلاخ اي كثاكم عجرا

 5 قئاقدلا" ترمو ٠٠ هناكم دلاخ عجرو نو ةعاجش شم

 + ةسناسلا +: فيصنلاو: ةةسسماكلا + ةيسافلا ةعاسلا
 3 وقدعلا راثآ نم هوار ام لك مهناهذأ ىف اوعمج دقو 55 ةعغداسلا

 ةئابتسالاب ساسخحالا ادبو ٠٠ ناددبتي مهرذحو مهقوخ ادبو

 مهناك ٠٠ ىدع ضرالا هذه ىلع سيل ناك ٠٠ مهيلع ىفطي ةالايماللاو

 تو ةكرعملا اوسننو ودفلا اوسن

 ىتلا « تابتلا ٠ و , ةريغصلا لالتلا ةعرتسم نلا :[رطقتو
 ٠ اهنوفشكتسي ىتلا .ةقطنملل دودحك دئاقلا مهل اهددح

 3 اودوعي نا مهيلع ناكو

 انفي



 ٠. لالتلا هذه ناتجي الآ هرمأ دئاقلا نا ”* اليلق دمحا ركفو ؟ ٠. هد لتلا ارو هيا هيف فوشن اوجيتام : لامك لاقو
 ةمهم متت ىتح لالتلا ءده ءارو ام ىري نأ هنم .ديري كش الو هنكلو
 ٠ فاشكتسالا

 ٠ ٠ ودعلا اوأر ٠٠ هوأر دقل ٠٠ نكلو ٠٠ اضيأ ةرملا هذه اًئيش اوري نل مهو .٠ ٠ اًئيش اهءارو أوري ملو « اهتمق ىلا .اوفحزو ؛ ىرخأ الالت اهلبق اوهجاو دقل ٠ : اهتمق ىلا نيدعاص نردحزي اوأدبو ٠٠ اهحفس دنع اوفقوو '' لالتلا وحن اومدقتو

 ..اال .0 نوهي اال ٠-٠ نيلجتا مهنا ٠٠ ىاشلا نويرشي . ةحفصم هرايس بناجب نيسلاج . دونجلا نم ةعامج ىلا مهنويع تدشو
 ..0 نوسأ ٠٠ ىلاغقنس ىدنج مهنيبو , نويسنرف مهنا

 .. مهئادعا هوجو ىف نوقلحبي مهلعجت ةلئاه ةوق ٠٠ مهنغ اهوعفري نأ نوعيطتسي ال ٠٠ مهيلا ةدودشم مهتويع تلظو
 .٠ مقدم اهب ةحفصملا ةرايسلاو "٠ ةشاشرلا عفادملاب نودلسمو ٠٠ شيواش مهعمو ٠٠ دونج ةينامث ١ ٠ مهددع مك
 ....0 اعيرس دوعي نأ بجي ٠٠ نآلا لعفي اذام ٠٠ هنه ىف اهنزتخيو « هينيعب اهطقتلي ىتلا تامولعملا هذه رركي دمحأو
 داع ول هنكلو ٠١ لاتقلا ىف كابتشالا مدعب دئاقلا هاصوأ دقل

 اوقحلي نأ نوعيطتسيو « ةرايس مهعم نأ ٠. ءادعألا هقحلي دقف نآلا
 ىأ , مهجاردأ نودوعي دق ٠*٠ نومدقتي ال دق ءادعألا نكلو ٠٠ مهب
 ٠٠ مهوري مل اوماد ام ٠٠ مه ثيح نولظي

 ةظحل ديري هنأ ٠٠ ةدوعلاب ارمأ ىطعي نأ عيطتسي ال هنكلو
 ٠.٠ هئادعأ هوجو ىلا اهيف رظند ىرخأ

 ٠ شاشر عفدم ضاصر نم ةعفد تقلطنا ش ٠. ةاجفو ٠٠ مهئادعأ ةيؤرب نوذذلتي مهناك ' نرةاحبيو ٠٠ مهنوطب ىلع نيدقار لتلا قوف نورششنم ةسمخلاو
 ٠ ةعرسب هسأر دمحأ عقرو
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 دناخ مولي نأ ىف ركفي ملو ٠ ٠ صاصرلا قلطأ ىذلا دلاخ هنأ

 ٠٠ ةكرعملا ىلا ةدحاو ةرم هريكفت لقتنا ٠٠

 ىاشلا باوكاي نوقلي ىدعلا دونج ىاأرو ٠*٠ ةكرعملا تأدب دقل

 ٠٠ هعفدم مهنم لك طقتليو ٠٠
 ٠ ةيبرعلل لصوي مهنم دح شولختام : دمحأ خرصو
 ٠. ةسمخلا عفادملا تقلطناو ٠٠ هعفدم قلطي ادبو
 ةرايسلا نم بارتقالا نم نييسنرفلا اوعنمي نأ نولواحي مهلكو

 ٠٠ مهديبي نأ عيطتسي عفدملاو ٠*٠ عفدم اهب ةرايسلا نا ٠٠
 متناو اولقتنا ٠٠ ةدحاو ةتحا نم شوبرضت ام : دمحأ خرصو

 ٠٠0 ريتك اننا اوركتفي ناشلع اوبرضتب
 ناكم ىلا نفقي مث ٠٠ صاصر ةعفد قلطي ةسمخلا نم لك ادبو

 ش * ىرخأ ةعفد هنم قلطيو ٠٠ رخآ
 ٠*٠ دحأو ىلع تصلخ انأ : لامك خرصو

 عقوم ىف 2« مههوجو ىلع اوحطبنا دق ةينامثلا نويسنرفلاو
 نأ مهنم لك لواحيو ٠٠ نييئادفلا عفادم ةمحر تحت , فوشكم
 * * صاصرلا نم ازجاح هجاويف « ةرايسلا وحن فحزي

 ٠٠ اهقزمو ٠٠ ةرايسلا تالجع ىلا هعفدم دمحأ برضو
 ٠ ىناتلا ىلع تصلخ انأ : دلاخ خرصو

 نا ٠٠ ىنفي ال مهصاصر نا ٠٠ صاصرلا نوقلطي نويسنرفلاو
 ٠٠ ىوقا ةشاشرلا مهعفادمو ٠٠ رثكأ ةريخذ مهيدل

 .مهتوطب ىلع نيفحاز ٠ ءارولا ىلا نوعجارتي مهنأ دمحا ظحالو
 ٠٠ ةرايشلا فلخ ءابتخالا نولواحي مهنأ دب ال ٠٠

 رفيالا ماتحلا ىف رح الث كاته نإ © ةيلاوعب محا تقلتو
 ٠ نورصاحم مهنأ ءادعالا دقتعيسف هيلا لصي نأ عاطتسا ول
 نيبو هنيب نا ٠٠ لتلا اذه ىلا لصي فيك نكلو ٠٠ نوملستسيو
 ٠ ىدعلا اهلالخ نم هبيصي دق ٠٠ ةفوشكم ةفاسم لتلا

 : خرصو ٠٠ لواحيس
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 حورتاح دومحمو انأو *' ىلاوط !ويرضا ٠٠ دلاخ ٠٠ لامك
 ٠٠0 تايبرع اناعم ناو ريتك اننا !وركتفي مهيلخ قوفل هيمراو كيداب لمر ليش ىداهلا دبع اي تناو ٠٠ كانه ىللا لتلا ارو

 + كافم ىجت انآ: ىداهلا بيع جرصو ٠٠ هيلع نوقفشي مهناك دمحأ ىلا ةهرب عيمجلا تفتلاو
 ٠. هيلع كلوقا اب ىللا لمعا ٠٠ ال : دمحا خرصو
 ءىشب رعشو ٠ * رخآلا لتلا ىلا فحزلا ىف ادبيل ةموق فصن دمحأ ماقو « صاصرلا نوقلطي نميآلا حانجلا ىف دلاخو لامك ادبو

 ٠.٠ بيصأ هنأ ٠٠ هيايث تحت ليسي نخاس لئاس * ٠ هفتك ىف زرغني
 عيضتسي ** معن ٠٠ فحزي نأ عيطتسي هنأ *' ملأي رعشي ال هنكلو
 ٠ هلوح بواجتت صاصضرلا تاقلطو ٠+ فحزو ٠> فحزو "'
 ةبحاذ مهعفادمي نوهجتم ءادعالا دونجو * ٠ هيناجب فحزي دومحمو
 ٠ رخآلا لتلا ىلا نومحمو دمحأ لصوو ٠٠٠ دونجلا تائم فحز راثآ هناك , بارتلا نم ادومع كرتتف ءاوهلا ىف اهب فنقيو ؛ لتلا تحت نم الامرلا ريثي ىداهلا دبعو *' لامكو دلاخ

 :؟ ٠0 تحرجتا تنا : عله ىف لاقو ء دمحأ ىلا دومحم رظنو
 ْ ٠0.. برضا ٠٠ ةجاحب سساح شم انا : دمحأ لاقو

 ٠ صاصرلا قلطي دومحم ادبو ٠٠ هعفدم قلطي هبئاجب دمحاأو ٠.
 ىعقدم ةهوق .مامأ نم دعتبا ىقيرفالا اهيا ** هلتقي نا ديري ال ةنكاو 8 ةلوهسب هلتقي نأ عيطتسي هنا 6 ىقيرفالا ىدنجلا اذه همامأ نا
 ش ٠. ىودع وه امك كودع هنا ٠٠ رخآلا اذه لتقأ ىنعد ٠. ىنول ضعي كنول نا ٠*٠ ىضرا نه كنا ٠٠ ىدلب نم كنا '

 "٠٠ علهلا مهباصأو ٠٠ نورصاحم مهنا ىدعلا دونج ىقاب دقتعاو ٠- اعيرص نييسنرفلا دحا رخو ٠٠ صاصرلا دمحا قلطأو
 كنا ٠١ كئادعا عم براحت كنا ٠٠ ىبغلا اهيأ ٠٠ نيكسملا سئابلا اهيا دعتبا ٠٠ ذنعتبا ٠٠ دمحآأ ىنيع مام'ا لازي ال ىقيرفالا اذهو
 دمعتي وهو ٠ ٠ صاصرلا :دمحا قلطأو ٠٠ كمد نوصتمي نيذلا ىمحت

 '” دل



 ٠٠ لامرلا ةلاها نم بعت ىداهلا دبعو ٠٠ ىقيرفالا بيصي الأ

 * * برضي اديو ٠٠٠ لتلا دعصو هعفدم طقتلاف
 مث ٠٠ اخراص هيمدق ىلع فقوف دلاخب رصنلا ةحرف تدبتساو

 فحزف ٠١ هنوتج نجف « هبناجب طقسي هقيدص لامك ىآرو ٠٠ طقس

 دالواي ىآ : خرص مث ٠٠ ادحاو لتقو صاصرلا قلطأو ٠٠ لتلا قوف

 ٠*٠ قزمتي همحل , داح ملأو , هدسسج ىف زرغنا ءىش « بلكلا
 ناشالا ماقو ٠٠ ىقيرفالا اذهو ٠١ نانثا الا ءادعألا نم قبي مل

 امهقحالو ٠٠ برهلا نالواحي ٠٠ ايرجو ٠٠ ارادتساو امهمادقأ ىلع
 ٠٠ اطقسو ٠٠ دمحأو ٠٠ دومحمو ٠٠ ىداهلا ذبع صاصر

 مدلاو 0٠ ءاوهلا ىف ةيعارش اعقاز هيمدق ىلع ىقيرفالا فقوو
 ٠٠ ىدعلا ملستسا دقل ٠* هدسج نم فزني

 ٠ برض لطب : هئالمز ىلا تفتلي ىهو دمحأ خرصو
 بيهر قيمع نوكس داسو ٠٠ صاصرلا تاقلط توص تكسو

 ٠ ةكرعملا سافنأ رخآ هناك ٠ كانهو انه دعاصتي لامرلا نم ناخدو
 صلقتو ٠ ٠ ضرالا ىلع نيطقاس لامكو دلاخ هيليمز دمحا ىأرو

 لامكو دلاخ : ضرالا ىلع حطبنم وهو دومحم لاقو , ههجو
 ٠٠ اوحرجنا

 "همام" بيصتنملا ىجتزلا ىلا نلقني تاع © نسما ةيلغ دزي ملو
 رخآلا لتلا ءارو نم ىداهلا دبع هليمز ىدان مث , هيعارذ اعفار
 ٠٠ لامكو دلاخ فوش حور : الئاق دومحم ىلا تفتلاو

 ءطب ىف افقاو :دمحأ ماقو ٠٠ رخآلا لتلا ةيحان دومحم فحزو

 لمرلاو مدلاب ثولم هصيمقو ٠٠ هفتك نم فزني مدلاو ٠٠ رذح ىفو

 تمكارت دق هسار رعشو ٠٠ ربغملا ههجو طسو ناقريت هانيعو ٠٠
 ٠٠ ملأب رعشي ال وهو ٠٠ ضيبأ رعش هناك ادب ىتح « لامرلا هيلع
 ٠٠ ادج ليقث ٠٠ ليقث هفتك نكلو

 دحاو نوكيل كلاب ىللخو ٠٠ اياعم لاغت : ىداهلا دبعل لاقو
 2 ٠*٠ ىحاص وهو تيم.لماع مهتم

 ترفت



 ومن ةئيطب تاوطخ ىف ,اهجتاو لتلا قوف نم نانثالا لزنو
 ٠ داتزلا قوف هعيصأو ٠٠ هعفدم بوصم مهتم لكو '' ىجنزلا

 ابرتقاو ٠١ رثكأ ايرتقا ٠ ٠
 : ىجتزلا نع هينيع لوحي ال وهو مزح ىف دمحأ لاقو
 ٠٠ كلاب دخو ٠+ مهحالس عمجاو , نيدقار ىللا تنا فوش ل

 .. اهنع اديعب هحاطأو , همدقب , اهرواجي ىذلا شاشرلا عفدملا برش ةقثج ىلا لصو املكو « ثثجلا نيب ىداهلا دبع راسو
 لا يزور مى 2+ :ةثحللا ىلا توضع +7 انكار توضع هيفدمو
 ٠٠ ليتق ةثج اهنأ دكاتيل همدقب

 ىلاغنسلا ىدنجلا هجو ىلع نادزكرم هانيعو همدق دمحأ دمو
 ىف هبطاخ مث اديعب هفذقو ١ هيمدق تحت ىقلملا حالسلا همدقب برضو
 ٠٠ هبويج ىف ام غرفي نأ هرمأي < ةرسكم ةيسنرف

 ىلع اهيف امب ىقليو . هبويج غرفي ادبو « ىدنجلا مستباو
 ١ 2 تتئرف هنن قازواو <> نياجبس ةيلغو* < عاوطخ <4 ضرالا
 ش ٠ باجحو

 دقل ٠٠ ةيلاع ةخرص خرص ىتح ٠٠ اهبلقيل همدق عفريو اهادحا ىلا لصي داك امو ٠٠ ثثجلا نيب سوجي لازي ال ىداهلا دبعو
 ىلع هتعقوأو اهيديب هيمدق ىلع تقبطأو كثجلا ىدحا تكرحت
 ٠ ضرالا

 نم ةعفد ةشثجلا ىلع قلطاو دمحأ رادتسا ةيئاقلت ةكرحدو
 هقوم ىف نوكي ثيحب فقوو « ةعيرس تاوطخ اطخ مث ٠ ' صاصرلا
 ىدنجلا كرحتي ملو ٠٠ ةثجلا تنكسو ٠٠ دحاو تقو ىف ىلافنسلا ى.ددجلا ىلعو . ةكرحتملا ةثجلا ىلع صاصرلا قلطي نأ هنم عيطتسي
 1 .٠.٠ ىلافنسلا

 ةثجلا ىلع صاصرلا نم ىرخا ةعفد قلطاو , ىداهلا دبع ماقو
 ! ؟ هيلع ضلخا ٠+ حورلا هيف هسل دحاو - : حاصو . ةيقابلا ةثجلا وحن هجتا مث ٠٠ ظيغو دقح ىف اهقلطأ :٠

 ترض



 تساهم يقلل قفا“ ال : ريكفت البو ةعرسب.دمحأ لاقو
 0*٠ هنم

 جاك مك يدل هكا دور ورحل 1000

 ٠ اهيف ام جرخيو هبويج شتفي ادبو « هديب هيلع

 ىداهلادبع فاط نأ دعبو ٠٠ مستبي وهو بصتنم فقاو ىجنزلاو

 ٠٠ اهضعب بئاجب اهعضيو 2 ةحلسالا عمجي ادب ثثجلا ىلع
 ءاجو 2 لتلا قوف نم لزن مث ٠٠ ديعب نم هديب دومحم حولو

 لامرلا امهتسمط دق نافيثكلا هايجاحو 2 نملكتم ةهجوو ديا ىرجي

 ش : ثهلي ىهو لاقو ٠٠ ههجو ىسكت ىتلا
 ٠ ! هبنج ىف باصم :لامكو ٠٠ ةرطخ هتلاح دلاخ

 ىجنزلا ىدنجلا ىلا .راشأو ٠٠ ركفي هنأك هسأر دمحأ سكنو

 ثيح ىلا دومحم هيناجبو راس مث ٠٠ همدقتي نأب هعفدم ةهوفب
 ٠٠0 ؟ كلام : لامكل لاقو ٠٠ دلاخو لامك دقري

 : همد برشت لامرلاو مستبي نأ لواحي وهو لامك لاقو

 ٠٠ ةصاصر ىل تدخ رهظي
 ٠٠ ردقأ : لامك لاق ٠*٠ ؟ ىشمت ردقت : دمحا لاقو
 هنا ٠٠ نينيعلا ضمغم دقار هنا ٠٠ دلاخ ىلأ بهذو هكرتو

 دسحأ لواحو ٠٠١ ةرازغب هقنع نم فزنت ءامدلاو ٠٠ ةدوبيغ ىف

 عومدلا نم ءىشو هقوف ىنحناو ٠٠ دلاخ دري ملو ٠٠ هملكي نأ
 لخاد نم هصيمق ةفاح جرخأو لدتعا مث ٠٠ هيذيع ىف عملي

 ةسئاي ةلواجم ٠٠ حرجلا لوح هفلي ادد , اطيرش هنم قزمو « هنولطنب

 : هيديب ريشي ىهو لاقو ىلاغنسلا ىدنجلا ملكتو ٠٠ فيزنلا فاقيال

 ٠ اهلمعتسي نأ دمحأ عيطتسي فاعلا تاودأ ةحفصملا ةرايسلا ىف نأ

 ٠٠ ةعرسب دمحأ ركفو
 داع هثكلو ٠٠ 0 ا ا

 للدح ىف دومحمو وه لفشنا اذأ ىلافتسلا سرحي نهم ٠ ٠ ركذتو

 اديحو هعم هكرت اذا ىلافنسلا هلتقي دقو حيرج لامك نا ؟ كاخ

١ 



 انناكو ٠٠ ةريح ىف هيليمز ىلاو ىلاغنسلا ىلا تغلتي ذخآو
 ن؛ حرتقي هنأ .ةيجنزلا هتيسسنرفب لاقف ٠+ هتويح ىلاغنسلا مهف
 ١.. قفاو مث ؛ اليلق دمحا تكسو ٠١ حيرجلا لمح ىق مهدعاسي

 ٠١. دومهم ةدعاسمب .كاخ ىلاغنسلا ىدنجلا لمحو
 ..0 ىآ؟ ٠٠ خرصو +٠ هيمدق ىلع فقي نأ لواحو لامك ماقو

 ٠٠ هيمدق ىلع فقي نأ لواحي داعو هتخرص متك مث
 , هيلا دكتسيل هفتك لوح لامك عارذ فلو « دمحأ هدعاسو. ش
 عيطتسي ال ٠٠ هكرحي نا عيطتسي ال هنأ ٠١ القث دادزي عيرجلا رخآلا هقتكر 0-٠ !دشش لامك دشي ىهو « دوعحمو ىلاغتسلا ءارو راسو
 ١. ةحقصملا ةرايسلا ىلا اعيمج أولصوو “ هدي ىف هعفدم لمحي نأ

 22٠6٠١ ثثجلا 'ىلأ بوصم هحالسو ققاو ىداهلأ دبعو
 عرساو ٠١ لامك هيناجي دقرو ٠٠ ضرالا ىلع دلاخ أوعضوو

 هنأ «+٠ ةحفصلا ةرايسلا نم:فاعسالا قودنص مجرخأو ىلاغنسلا
 :كرحت املك مهنذآتسيل ةجاح ىف دعي مل , مهنع دحأو هناك فرصتي

 تافاعسالا نورجي + ىداسهلا دبعو دومحمو ىلاقنسلا ةدبو
 ىلافنسلا اهمدق بوبحو ٠+ ةميرس تافاعسا١ * لامكو دلاخل
 ىلع سلج دمحأاو ٠٠ فزني ال ىتح مدلا ديمجتلو. * * ملالا فيقفأتلا
 تاعاس ثالث ةريسم مهمامأ نأ ٠٠ ؟ نودوعي فيك ٠*٠ ركقي ضرآلا
 نانثاو ةفاسملا هذه لك نرريسي فيك ٠١ مهعقوم ىلا اولصي ئتح
 هاؤقب سحي حيرج هسقن وهو 2 ىسنرف حيرجو <٠ ؟ ىحرج مهنه
 +٠ ةليسو دجي نأ بجي ؟ *“ همد عم فّرتت

 ٠٠ ناكملا اذه ىف اليوط اوقبي نأ نوعيطتسي ال مهنأ
 ٠١ مهيلع ىضقت ءادعألا تآيرودا نم ىرخأ ةيروأد ىتآلا دق

 1 +٠ مادعألابا ةثوحشم ضرأ ىف مهنأ
 ... غادعالا ةرايس +٠ ةحفصملا ةرايسلا ىلا دمحا تقتلاو
 لادبإ الواحي نآب ىداهلا دبعو دوححم رمأ مث ٠ ٠. . هانيع .تقربو
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 ىف اننا , ةعرسب , ةعرسب : صاصرلا اهقزم ىتلا ةرايسلا ةلجع
 ٠*٠ رطخ

 ٠٠ لامكو دلاخ حارج ديمضت نم ىلاغنسلا ىدنجلا ىهتناو

 همل مستبي ىهو دمحأ هنم بلطف « هحارج دمضيل دمحأ ىلا ءاج مث

 مهأ 2 ناكملا اذه نم كرحتلا نا ٠٠ نآلا هكرتي نأ ٠ ةفيعض ةماستبا

 ٠٠ هحرج ديمضت نم هيدل

 ىداهلا دبعو دومحم تالواحم ىلا ىلافنسلا ىدنجلا تفتلاو

 , ىلوتو ٠٠ امهيلا بهذف ٠٠ ةسئاي تالواحم ٠٠ ةرايسلا ةلجع رييغتل

 اهناكم عضوو اهعزن دق ناك قئاقد ىفو ٠٠ ةلجعلا رييغت هسفنب

 ٠٠ ةيطايتحالا ةلجعلا
 ٠٠ ةرايسلا نم ىفلخلا ءزجلا ضرأ ىلع هودقراو دلاخ اولمحو

 هبيلق لعل ٠٠ ةفيعض هبلق تاقدو , ىعولا نع ابئاغ لازي ال هنا
 ٠٠٠ فقوت

1 

 د ملأتي قوهو ٠٠ دلاخ بناجي ه هوسيلجأو لامك اودعاس مث

 رظني دمحأو ٠ * هينيع نم عومدلا قكبنتف ٠٠ ملالا متكي نأ 0

 ٠ ٠ تومي نل ٠ تومي نل , تومي نل هنا , علهو ةفهل ىف هيلا
 ٠لامكو دلاخ بناجب اضيأ هوعضوو ىسنرفلا حيرجلا اولمح مث
 ىه اهودجو ىتلا ءايشألاو قاروألاو 2 ءادعألا ةحلسأ اوعمجو

 ٠٠ ىحرجلا عم ىفلخلا ءزجلا ىف ىداهلا دبع بكرو ٠٠ مهبويج
 'امهنيبو , دومحم هعمو 2 ةدايقلا دمعقم مامأ دمحأ بكرو

 +5 نلافتشلا
 عيطتسي ال ٠*٠ عيطتسي ال هنا ٠٠ ةرايسلا دوقي نأ دمحا لواحو

 ءىثش هيف قبي مل ٠٠ هينيع حتفي نأ عيطتسي ال ٠٠ هعارذ كرحي نأ

 ٠٠ هنهذ الا ةكرحلا ىلع رداق

 ىدنجلا ميستباو ٠٠ تارايسلا ةدايق فرعي ال دومحمو

 ٠٠ ىلافنسلا

 نا



 ةهوف ةيلأ بوصي دوعحمو 5 ةرايسسلا دوقي دخل .هكرتو

 < هةعفغده

 : هيف ريسي ىذلا قيرطلا ندع هلوي هو اعتلال ودا لاقو
 ٠ نييقيقحلا كئاقدصأ ىلآ كذخان اذنا

 | تناك امم اروشنم هبيج نم جرخأو « ىدنجلا مستباو
 دونجلا هيق ضحتو « ءادعألا قوفص نيب هعزوت ةيرصملا تارباخملا

 ءادعا ةلتاقع ىف ايقيرفا بعش ىلا مامضنالا ىلع نييكاذنسلا
 0 #6« هو ايقيرفا

 كنق نآ عيطشما تلك قل ٠.٠0 ؟ ىردتأ : ءايعا ىف دمحأ لاقو

 6 لعفأ مل ىنكلو

 تريب ةماستبا ىف دوسألا ههجو طسو ىلافنسلا نائسأ تفقربو

 ةفض نم برتقتو ؛ ءادعألا اهلخحي ىتلا ضرآلا قشت ةرايسلاو '

 ٠ * ديدج ءىشن ىلا دمحأ هبنت ةأجفو ٠١ لاذقلا
 ** بسحقف مهئادغأ نم رطخ ىق !وسيل مهنا

 ىرصملا شيجئأف ٠٠ ىرصملا شيجلا نم رطخ ىف ادضيأ مهنا
 ١*٠ برتقت ةيسنرف ةرايس ىريسو ٠٠ ىرخآلا ةفضلا ىلع دفقاو
 ٠ رطخلاب نورصاحم مهتا ٠.٠ هعفادم اهيذنع قلطيسو

 ةضيبلا ةلئافلا علقا ؛ ةعرسب لاقو « دومحم ىلا دمحأ تقتلاو
 0 لءاسمتي نأ لدومجم لواحو ه1 ماوق د اهسيال تنا ىللا

 ٠0 ءاضيبلا هتلئاف علخ مث هصيمق علخ ٠٠ لاسي مل هنكلو
 0 ةرايسلا ىلعي ىذلا ويدأرلا ىراس ىف اهقلعي نأ دمحأ هرمأو

 ةيارلا هذه نوكتسف , مهءادعأ اوقداص ىل ٠* مالسلا ةيار
 ةرايسلا مهونطاوم ىاآر ىملو ٠٠ اهنولغتسي ةعدخ .٠ ءاضيبلا
 ٠٠ ءاضيبلا ةيارلا مهيمحتسق , ةيسنرفلا

 اوكرت ىذلا مقوملا دنع ,”لانقلا ةفض ىلا ةرايسلا تلصوو
 ٠٠ ةعرسب ٠٠ اهنم اولزتو ٠٠ مالس ىف تلصو -٠ قروزلا هيف

 :ايح لازي ال ما تام دق دلاخ ناك اذا اونئعطبل اوفقوتي مل مهذا

 انه



 ءايشألاو قاروألاو ٠٠ اهومنغ ىتلا ةخلسألا اوعمج ةعرسبو

 ةحفصملا ةرايسلا ىف بكرملا عفدملا نوكفي اوأدب مث ٠٠ اهودجو ىتلا
 مث تاراشاو طئارخ نم ةرايسلا ىف ام لك اوذخأو ٠ هوذخأو

 ٠ رانلا اهيف اولعشأو ٠٠ ةرايسلا اوبلق ٠٠ اهوبلق

 ٠٠ كلذ لك اولعف ىلاغنسلاو ىداهلا دبعو دومحم

 ٠ كرحقي نأ عيطتسي ال ضرألا ىلع سلاج دمحأو

 ٠ قروزلا ىلا مئانغلاو ٠ ىدرجلا اولقنو

 ٠ ىرخألا ةفضلا ىلع اودعصو نا ةعرسب ٠٠ لانقلا اوريعو

 ٠ ىرصملا شيجلا دونج مهيلع قدطأ ىتح نودعصي اوداك امو
 * نيتضمغم فصن هانيعو ٠٠ هيمدق قوف حنرتي دمحأ فقوو

 ةيحتااب ةزوزهم ادي عفر مث ٠٠ هيتفش نيب ريبك ملأ خارصو
 : فيعض توص ىف سمهو ةوقلا طباض مامأ ةيركسعلا

 ٠٠ قوقحلا ةبيتك ٠٠ تاعماجلا ءاول ٠٠ ىئدهز دمحأ

 ٠٠ ىعولا دقاف ٠٠ ضرألا ىلع طقس مث

0 

 '« قيمع ءىداه مون نم ظقيتسا نمك هينيع دمحأ حدف

 5 ضيره ريرس لك ىلعو 0 ءاضيبلا ةرسألا

 ش ٠٠ ىقشتسم. ىف هنا

 مث . امهرمقي سمشلا ءوض ناك هينيع قوف هشومر تزتهاو

 فيفخ ملأ ٠ هفتك ىف ملاب رغشف « رخآلا هبناج ىلع ريدتسي نأ مه

 ' تهدطصاأف ؛, هفتك ىلع اهعضوو هدب عفرف 3 سؤودد ةزخودك

 ٠* تادامضب

 يبست يف

 ام



 ١*٠ حعيرج هنأ

 مستجد كومجم هةجوبن هانيع تقتلاو 0 رخآلا هيتأج ىلع رادتسإو

 0 ٠ هشارف ةفاح ىلع سلاج وهو ةريبك ةماستبا هل

 ا هناك نانتمطالاب نسحأو , ةقرشم ةماستيا دمحأ مستبآو

 ٠ اهيلع فقي ىتلا ضرالا

 ولا نشأ ةقياتسولا قالك نم دوك لاما

 : ةذفاجلا جراخ لطي ىهو لوسك توص ىف دمحأ لاقو

 : ٠28.+- نيف انحآ ب

 + ةيليعامسالا ئف : دومحم باجآو
 مث 2< دومحم هجو نم عبشي نأ ديري هناك ةهرب دمحأ تكسو

 د٠. 0 را صج يار نوف اسلاج ضهنو ةاجف ههجو دقعت

 , ** ؟ نيف لامك : ةفهل ىف لاقو
 : مستيي لازي 9 قنشو لومحم لاقو

 حبصلا هدراهذلاو + هذ ريرسلا ىلع كينج دقار ناك لامك

 ٠*٠ ؟ هيا هل لصح ٠* هيزاو : دمخت دمحت مل هتفهلو دمحا لاقو

 2. : موده ىق دومحم لاقو

 ٠م ةسيزك قفا امنا .ْ ةيلمع صم ىف هل اولمعياح

 ٠٠*. ؟ دكلاخو : هانيع تعستا دقو دمحأ لاقو

 لهاجتي ىك !دوهجم لذبي هناك شمئرت هتماستباو دوعحم لاقو

 ٠٠ ؟ ميان هيا دأ كل ىقي كراع تنا : دمحأ لاوس

 دومحم نأ ظحال نأ دعب ههجو تالضع تختراو دمحأ تكسو

 ٠٠ دلاخ ىلع هنثمطي مل ْ

 كبوداي تنك ٠٠ مايأ ةعيرأ هكل ىقب : الئاق دومحم درطتساو .

 ٠ .ىنات ميان حورتو + كينيع“ حتفت
 ٠٠ هاي : روتق ىف دعحا لاقو

 : اقالطنا رثكا هتوصو لوقي دومحم نأخو +
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 ؟.0٠٠ تصلخ برحلا نا فراعو

 ؟ ىازا تصلخ * ٠ تصلخ : ةشهد ىف لاقو هيثيع دمحأ عقرو

 اويحستراخو “+ لاتقلا !!ىققوا ننلجتالا' + نوح لاقو
 5٠١ انيلع شوردقام

 رس كوست ل ناو سمس ةينناك ةقزع هيكتما همر

 : هلاعقتا

 ٠ لوقعم شم
 : سامح ىف دومحم لاقو

 لصح افرعت ٠٠ ةيوش هانلمع ىللا ا
 ٠ ؟ انتعاتب ةيلمعلا ةليل هيا

 ريثملا ربخلاب هلاغقثا رامغ ىف دلاخ ىسث دقو:دمحأ لاقو
 2 ؟ هيا لصحا

 : سامحلاب جضي هتوصو دومحم لاقو
 زهاوا تردسسو“- !اويجاهراح ةيلجنالا ناي ةراشأ تعاد

 ةنيقد ىفو “٠ ةعاس نيرشعو ةعبرأ ةدمل ىلو موجهلا فقو ةرورضب
 ناك: ىللا نيمأ مع فراعو ٠١ نيعمجتم نييئادفلا لك" ناك ةدعاو

 ويراتا ٠٠ رياجسلا هنم ىرتشنب انكو دياف ىف لاقب ناكد حتاف

 ' نيعوطتملا نم يرس ميظنت هارو ىراتأو ٠٠ تارباخم ىشابزوي

 ىقب لاقبلا نيم مع تيقل. تيصبو +“ ةجاح هنع فرعن شانكام
 ٠٠ ةرطذقلا ىلع اوحارو عوطتم نيسمخ هاعم دخو ٠٠ ةيلمعلا ئاق

 تحرو ٠١ تيمانيدلاب ةلمجم تايبرع تالت مهاعمو ٠٠ برغ ةرطنق

 انيلخاو كانه انلصوو ٠٠ شتيضرام ٠٠ ىنوعنمي اوبح ٠٠ ٍمهاعم
 ررماملاو ٠ دلبلا بيسي شيضرام سيئوبلا نكل ٠٠ ىلاهالا َنِم كبلا
 مكدحول مكتلغش ىد نا نيركاف متنا : هل لاقو ٠٠ دئاقلا عم قئاختا

 ىف رسكن اذلك انادبو « نيعوطتملل اومضناو . ركاسعلا عمجو ٠٠

 حث



 رفحتو ٠* ةولحلا ةعرتلاو 'لانقلا نيب لصفيب ىللا قيرطلا تلفسأ؟

 حالس نع نيتتا اناعم ناكو ٠٠ تيمانيدلا هيف انيطحو ٠* هيف

 زيلجنالا سحو ٠+ ديعيل هيب اويشمو ليتفلا !اوبكر ٠٠ نيسدنهملا

 طسنو ٠١ رقحت انلضف ٠*٠ انمه الو ٠٠ انيلع اوبرضي اودتباو انيب

 ' ىبحاص .زوزع فرعت ©٠ نينتا انعم دهشتساو *٠ تيماتيدلا

 ش ٠*٠ دهشتسأ ٠-٠ همحري هللا

 ترسصب دمحأ لاقو هقير علتإي امثير اليلق دومحم فقوتو >

 : نوهيم
 : هداه نيدعبو ب

 : هسأمحي قفخي هتوصو الئاق .دومحم درطتساو .

 دني فسنل ىفكت تيمانيدلا نم تايمك ضرآلا ىف انيطمحو -

 ٠٠ اندعتباو ٠٠ هتعاتب بياكزلاب تيمانيدلا طحن. انيقب ٠ ٠ اهلاجب

 لسصحو ++ رناجفتالا ةقطنم نع دييعت اندرو تايبرعلا اندخ

 0 ا ل بلا راجقنالا

 ٠*٠ تيدهناو

 ٠*٠ ؟ نيدعبو ٠٠ نيدعبو : الجعتم دمحأ لاقو

 ش : مستبي ىهو دومحم لاقو

 !اعجرو ٠٠ لاستقلا ىلع تحاس ةعرتلا ؟ هيأ لصح فرغت

 نينجنالا تابابد شردت أم ةطيرغ ةريحب انيقل راجفنالا ناكم ىلا.

 اعبطو ٠٠ ىد ةريهبلا ارو انزكارم اندخو ٠٠ اهيدعت :مهتايبرع الو

 أم ٠+ موجهلا !وفقوو « راجفنالا توص اوعمس اوناك زيلجنالا
 .:اوقبو ٠٠ ةيدليعامسالا الو دياف ةيحان اوبوهي الو ا!ودعي شوردق

 ال :برض اهيف لزنن برقت ةيرواد لكو فاشكتسا تايرود اوتعبي

 اناوطي ىلع نيميان انحاو .برضن ليّللا لوط اندعق -٠ اهشفطن

 ندعأ طبضلاب ةعاس نيرشعو ةعبرا دعيو ٠٠ ةيملاو نيطلا طسو

54 



 نا فراغ ناك انعاتب سيرلا نوكي ام ىز ٠٠ لاتقلا فقو رارق
 ٠٠ اوبحسني اح زيلجنالا ناو ,« ردصي اح هد رارقلا

 دب هدك ىلع كفك : للهتم ههجوو دمحا حاصو

 « حرجلا نا ا هعارذ دمو

 : اللهتم لازي ال ههجوو حاصو
 ٠٠ دمحأ اب كعارذ ا ام : قافشا ىف دومحم لاقو

 ٠ كمهي الو : ةريبك ةماستبا مستبي ىهو دمحأا .لاقو

 ؟ دلبلا مد صن تبرش كنا فراع تنأ : دومحم لاقو

 يارا ١ شف يف نمحا لاقو

 : كحضي وهو دومحم لاقو

 , صلخام ىفشتسملا ىف ىللا مدلا ةياغل مد كل اولقني اولضف
 ٠+ ! طاريق نيرشعو ةعيرأ حيرتسمو ميان كترضحو

 : مكمتي ىهو 0 ةداسولا قوف هسأر دمحأ ىقلاو

 ++ 4 هتدحلأ ىللا نيم عد ىرت ايا
 : دجلا ةجهل لعتفي ىهو دومحم لاقو
 نم ةيوش تدخ كنا حضتا ٠٠ هد عوضوملا ىف تلأس انأ

 , سارلا ةمحل عايب ةروق ملعملا مد نم ةيوش ىلع. 2 ىوكوكش مد
 ليتكوك كل اولمع ىنعي ٠٠ فالعلا نيضوع داولا مد نم ةيوش ىلع

 ش ! ىبعش ليتكوك ٠٠

 نييالم روصتي هلايخ حرس مث ٠٠ ةتفاخ ةكحض دمحا كحضو

 يدع ةفرفم اهقرقف»> ةوجولا 0 ل

 *''" و ** و ٠٠ نيضوع داولاو « ةروق ملعملاو , وكوكش فرعي
 كانه تسيل ٠٠ مهنيبو هنيب لصفي ءىش كانه سيل ٠ مهفرعي مهلك

 «ضعبو مهضعب سانلا نيب :موقت اهنأ روصتي ناك ىتلا ناردجلا هذه

 سشانلا مد نا ٠٠ مهلوقعو مهفطاوع نيب لصفت « مهنيب لصفتو

 سحاأو 2 سانلا. لك دي سانلا نه نييالم 58 هقورع ىف ىرجي
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 اهب سحأ ٠٠ العف اهب سحأ ٠٠ هقورع ىف ىرجت ىتلا ءامدلاب
 هينيع رون قلطت.. ٠ هسافنأ ثعبت اهب سحأ ٠٠ ةقفدتم ةنخاس

 ٠٠ هراكفا فلؤتو « هفطاوع ريثتو
 ٠٠ مهريخ رتك : لهتبي هناك متمتو
 م ؟ لود مه نيم : ةشهد ىف دومحم لاقو

 ٠ نيضوع .داولاو ٠ هروق 0 : مستبي ىهو دمحأ لاقو
 ٠ وقعلا ٠٠ ه1 : دومحم لاقو

 : اهلك ةكرعملا روصتي ذَحأ ٠ رسم داعو ٠٠ دمحأ تكسو

 00 ٠٠ دوهيلاو نويسنرفلاو زيلجنالا بحسنا دقل
 عيطتصل انئإ روتي اك دع رصنلا اذه نم ةشهد ٠.٠.١ ةشهد

 ن' عاطتسا ةكرمعملا دئاق نأ رصنلا رس ناك امير ٠*٠ رصتنن نأ
 نال لتي يعسحلا اذه نأب نمؤي نأ عاطتسا ٠٠ رصنلا روصتي
 ٠ هيلع ءادتعالا لواحت لود ثالث ىلع رصتني

 : هراكفا نع دمحأ لغشي نأ ديري هناك دومحم لاقو

 فرعت ٠٠ ةمخض تادادعتسا نيلماع انك انيراتآ هد
 اهلك اهيراتا ٠٠ اهيلع توفنب انك ىللا لانقلا ٍةكرش تاحارتسا
 رمل نمو بيكم ىزد ةهنك و ةمغلم اهيف ةتح ةتح لك ٠ ٠ ةمغلم

 ةيهاد ىف حوراح تنكو ٠ ٠. مغل رجفني ٠٠ ىسرك ىلع تدعق ىل *
 نم ةحارتسا اياعم نينتاو انأ تلخد ٠* ةرطنقلا نم عجار 0

 ىنا ىغامد ىف علط “٠ بتكم ىلع ىمرم ربح ملق تيقلو ٠٠ لود
 : خرصو « طباضلا ىتقحل ٠ ىديا دمأ تيج ٠٠ راكذت ٠٠ هشطلا
 ناك ىنعي ٠٠ مغل نع ةرابع ربحلا ملق نأ حضتاو ٠٠ كديا دعبا

 ىف هيف نيشياع انك ىللا :تيبلا فرعتو ٠٠ ةنجلا ىف تقولد ىنامز
 شناكام ٠٠ تيمانيد قوف مانب انك ٠٠ هضرب مغلم ناك ٠٠ دياف
 ىللا هدك دعبو ٠٠ بابلا ةركال ليتفلا اولصوي مهنا الا صقان
 ٠٠0 همحري هللا -٠ لخدي

 ديعب نم هيتأب دومحم توصو ٠٠ احراس لازي ال ددحأ ناكو
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 هكرعملا ٠0 اهيف كرتشا ىتلا ةكرعملا ءارو .هلايخب اقلطنم ناك
 ؟ لدقي نأ ؟ ةكرعم دوقي نأ عاطتسا هنأ حيحص له ٠+ اهداق ىتلا

 * ؟ احالسو !ددع مهقوفت نييسنرفلا نم ةيرواد ىلع رصتني نآو
 355 كراعملا نم عون يأ 4 ةكرعم دوقي نأ عاطتسا دقل ٠٠ معن

 انانقنا هلك ىف: ناك حاز: 5+ هوطصتوب تأ .ىووي نكي مل هثكلاو
 هنكلو « رورغلاب سحي نكي مل ٠٠ باجعاو ةشهد ىف هيلا رظني رخآ
 ءىثشلا اذه فشتكا ٠٠ هسفن فشتكا.هنأاك ٠٠ ةشهدلاب سحب ناك
 ىري ناك ىذلا ءىشلا ٠٠ هتايح .لوط هفشتكي نأ لواحي ناك ىذلا
 هناك 2« هتعيبط ىه اماالو ,ء هسفن نم ىه نيأ ىردي الو « هقيرب
 مجنذملا ىف ةكرعملا ترفح دقل ٠٠ ملظم قيمع مجنم ىف ةنيمث ةرهوج
 ٠ ,قربي ىذلا ءىشلا ىلا تلصو نأ ىلا . ملظملا

 نأ نم دكأتي نأ ديري هنأك لاقو , ةأاجف دومحم ىلا هسأر عفرو
 ش : ملح درجم نكت مل اهضاخ ىتلا ةكرعملا

 8 نناكشلا  يركسملا نك ةيا> تلمع ع
 : ةطاسب ىف دومحم لاقو

 1 ا كاش وطعم قاموما ام هل ها ءاعما  فدلشسا
 <: + ىراسترفلا .لجارلاو + دمحا لاقو
 : هيفتك زهد ىهو دومحم لاقو
 ٠٠ ةدطخ هتلاحو ٠٠ كبنج ىللا ةدوالا ىف ميان
 ٠٠ ؟ يداهلا ديعو : دمحأا لاقو

 , كيلع مالسيبو ٠٠ ليللاب حرايمأ ريحم لزن : دومحم لاقو
 1 ءايسسلاب كيرف ماريب كل ليفت ن1 يصر انه هنأ كل ل رتتسو
 ٠٠ لزنت ام لوأ هيلع كمزاع

 ٠٠ لزنن انيب موقت ام : لاقو « دمحأ كحضو
 * روتكدلا لوقي ام لبق شم : دومحم لاقو
 ةفافل هطبا تحت لمحي . نييئادفلا' دئاق باشلا طياضلا .لخدو

 ءاققاو دومحم ماقو ٠٠ للهتم ههجوو دمحا شارف نم مدقتو + ةريبك

 ندد



 ٠٠ لطب اي كيزا : للهتم ههجوو طباضلا لاقو ٠٠ اسلاج دمحا لدتعاو ٠٠ ةيركسعلا ةيحتلاب هدي عفرو
 ةقيقح ىه له ٠٠ اييجع انينر دمحأ نذأ ىف « لطب » ةملك تنرو

 ءىداه هنأ هب رعشي ام لك ٠٠ لطب هنأب رعشي ال هنأ ٠*٠ لطب

 ٠٠0 عايض الو « ةريح الو « قلق ال ٠*٠ حيرتسم
 : سولجلاب دومحم ىلا ريشي وهو لوقي طباضلا داعو

 هوتدمع ,مللا ٠٠ مكتعاتب ةيروادلا نع ملكتتب اهلك ةسايرلا
 ٠.. و ٠٠ هلمعت اهلاحب ةقرف نكمم. شناك ام

 ثيدحلا ىف هفعسي نل مالكلا نأ فشتكا هناك طباضلا تكسو
 : دمحال لوقي داع مث دومحم ىلا رظنو « ةيروادلا ةلوطب نع

 دعاق هوهو موي ىنات نم ٠0 ةقيقد الو شكبس ام دومحم
 شيضرام ٠ صلخ ىفشتسملا ىف ىللا مدلا نأ فرع املو :٠ كبنج
 ٠٠ همد صخ كادأ ٠٠ همدي كل عربتي ىنات دح نا

 دومحم هجو نقتحاو ** ةشهد ىف دومحم ىلا دمحأ رظنو
 : كحضي نأ لواحي ىهو لاقو

 ٠٠ ةيوش هففخأ تيبح ٠ ليقت ىمد ناك لصأ
 ٠تكسو ٠٠ دهنت مث ٠٠ ةشهد ىف دومحم ىلا ارظان دمحأ لظو
 *: هركيب رصم لزنت ردقت كنا لوقيب روتكدلا : طياضلا لاقو

 ىلع اوعلطي هللا ىلع ٠ رفولبو نولطنبو صيمق اياعم كل تبجو
 ٠٠ ةيبرغ هركب كل رضح احو ٠٠ كدق

 .٠. ىروق

 ٠. ؟ ةيافك رياجس كدنع : طباضلا لاقو
 ٠٠ شنخداب اه ٠٠ ركشتم : دمحا لاقو
 تاملكلا تددرت مث ٠٠ جرح نم ولخت ال , تمص ةهرب تدادسو

 .ءابثالا رخآ مهل ىوري باشلا طباضلا ذخاو ٠٠ اهرايتخا ىف اولذب امهم تاملكلا اهيفكي ال مهسيساحأو مهفطاوع ناك « ةئيطب ةليقث
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 مغر ديعس روب لخاد ىف ةرئاد لازت ال ىتلا « ةكرعملا نم اصصقو

 : لوقي ىهو « افقاو -ماق مث ٠٠ لاتقلا فقو رارق
 ةةعداس ةعابشلا كدح نوكاح ةينرعلا هركب 5 نقي كيسا د

 رظني ىهو لاقو ٠ هدي ىلع طغضو دمحأ حفاصو هدي دم مث
 ٠ سصم ىف كفوشأ ىنمتا : هينيعب الاثمت هل ميقي هتاك هيلا

 ٠٠ هللا نذاب : دمحأ متمتو
 : الئاق « هدي ىلع دشو دومحم طباضلا حفاص مث

 ٠٠ جرخو ٠١ دومنخم اي كفوشأ ىنيلخ

 عيطتسيال هينيع ريدي دومحمو ٠٠ امهدحو دمحأو دومحم ىقبو

 نع ثحبي هناك هيلا رظني دمحأو ٠٠ دمحأ هجو ىلا امهب ضني نأ

 ٠٠ هنم هلبقي ههجو ىف ناكم
 ٠٠ ىنيراتا : لاق مث
 ٠٠ ؟ هيأ كيراتا * الئاق دومحم هيلا 5-8
 انأو ؛ ىنيع تمتف ام ةعاس نم ىنيراتا : امستبم دمحأ لاقو

 ريطفلا الخ. ىللا هيا ئسفنل لوقا دعاقو ٠٠ تتلشملا ريطفلا ىف ىسفن

 مد ىقب ىمدو ٠٠ حالف تيقب  ىنيراتا ٠٠ ؟ ىلع فهي تتلشملا
 : ! ٠٠ حالف

 ٠١٠ اناقتحا دادزي ههجوو « دوعحم كحضو

 ىهتنت الو ٠٠ امهثيدح غرفي ال ٠٠ ناثداحتي امهو مويلا رمو

 , ىفشتسملا ةقورأ ىف نايشمتي اماقو ٠٠ امهلايخ نم ةكرعملا روص
 هعارذ بيبطلا هل قلع دقو « ةقيعض . ةزتهم ىطخ ىف ريسي دمحأو

 تلا «وضبلا .نكلو هويس ءانثا زتهي ال ين ةقنكت نم. ىلدتن طابر نق

 نا هفعض دديتو ةأاطخ دشت د اهب رعشي

 مهعم نالدابتيو مهناييحيو ٠ ىحرجلا ةيقبب نافوطي اذخاو
 نقل صصقلا

 ٠٠ ؟ انعاتب ىواسنرفلا ىركسعلا روزن ىجيت : دومحم لاقو

 ٠٠ شالب : لاق مث  اليلق دمحا ركفو
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 حي حلا ريسألل امهترايز نوكت نأ فاخ دقل ٠٠ مزح ىف اهلاق
 +٠ ةيف ةتامشلا نع اعوذ

 لكألا ىلا اعوفدم ناك “٠ مويلا لوط لكأ ٠٠ اريثك دمحأ لكأو
 لك ديعتسيل ةمراع ةبغرب اعوفدم ناك ٠٠ هتيهش نم شكأ ءىشب
 ٠٠ هتوفت.نأ لبق اهب قحلي نأ ديري ىرخأ ةكرعمل دعتسي هنأك هاوق

 9 ءاسلا ءاجو

 :ةضقي ءرك نع لس نأ وع لجفي هناك هيغل لاتو
 ٠٠ ؟ نيف حار شفرعتام « فحصم اياعم ناك انآ

 ٠٠ كبتج ىللا جردلا ىف هيقالت : دومحم لاقو
 , هشارف بئناجب عوضوملا ريغصلا بالودلا ىلا دمحأ عفدناو

 كيسر- دقو فحضصلا يار “٠ ايف. تعستباو.:+* عدلا عفو
 ىتلا دوقنلا ىأرو ٠٠ همد ٠٠ مدلا نم طويخ ةيبهذلا هتبلع ىلع
 ... ةييسختشلا هتفاطيو 8>:انيقوق همن دمكك كو امولمحت ناك
 ةحرف “٠ حمرفو ٠١ مدلا عقب “٠ ةقماغ ءارمح عقبب انيزم هليدنمو
 0" هدي دمو ٠٠ لاتقلا ناديم ىف ىهو هتروص ىأر هنأك ٠٠ ةردبك
 مث ٠٠ ةريهش لبقي هناك هتماستبا تعستاو *٠ تفسضلا ةيقتلا و
 ٠٠ ماأثو ٠*٠ ةداسولا تحت فحصملا مسخو

 ٠ ةدحاو ةياستيا امهعمجت ٠٠ هبناجب شارف ىلع دومحم مانو

 ٠*٠ دحاو لايخو
 دج راع ولع

 ٠٠ ركابلا حابصلا ىف اظقيتساو
 ٠.. ةسماخلا ةعاسلا اهلعل
 ىذلا بابلجلاب لازي ال ىهو ٠ ىفشتسملا ةقورأ ىلا دمحأ جرخو

 ٠ ادج عئاج ٠ عئاج هنا ٠٠ خبطملا نع ثحبي ٠ ىحرجلا هسبلي
 ٠٠ الكا هوطعي ناب نيخابطلا عنقي نأ عاطتساو « خبطملا ىلأ لصوو
 .٠.٠ لكأ ٠٠ ىلا
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 ** نبجلاب اوشحم افيغر هنانسأ نيب مضقي ىهو داعو

 قيض صيمقلا نا ٠*٠ طباضلا هل اهلمح ىتلا بايثلا ىدتراو
 ٠0 مهي ال , اليلق

 ماعط نالجعتي نانثالا حارو ٠٠ اضيأ هبايث دومحم ىدتراو

 ىتلا ةرايسلا راظتنا ىف ىفشتسملا ةقيدح ىلا الزخ مث ٠٠ راطفالا
 ٠*٠ طباضلا اهي امهدعو

 2٠١ ىدنج اهدوقي بيج ةرايس امهيلا تءاجو

 ٠٠ ؟ دومحم أي نيف دلاخ : بكري ىهو دمح؟ لاقو
 دنس ةئاسل تحت. هلاؤس عضي ناك هناك ىعيبط توصي اهلاق

 ٠٠ سمألا

 ٠٠ دياف ىف : دهنتي ىهو دومحم باجاو

 ٠ شيواش اي دياف ىلع انيب توف : قئاسلا ىدنجلل ,دمحأ لاقو

 ىف عمجتت سانلاو ٠١ ةحرف ىف ظقيتست ةيليعامسالا عراوشو

 ىف سيل ٠٠ عملت مهنويعو « رشب مههوجو ىلعو ٠ عراوشلا

 ىف ١> ةوشن مهنويع ىف ٠** دقح الو + دحت الو ء بضغ مهنويع

 تاكحضلا نولدابتيو ٠٠ مالسلا ةحرف مهنويع ىف ٠٠ رصن مهنويع
 ٠ انرصتنا ٠0 انرصتنا ٠٠ ىدم فاته ىف تاكحضلا عمجتتو ٠٠

 ٠ ويدارلا نم ثعبني رصنلا نحلو
 ؟ فردص ف ااووم نيف و دي ىناكلا ةعرق نلف للطب كيعار

 هناك سحيف ٠٠ دلاخ هليمز ىركذ عم ةحرفلاب هساسحا طلتخيو
 ٠.٠ هلا حرفو ٠.6 دلاخي حرف .06 هب حرف

 : ٠٠ دياق ىلا ةرايسلا تلصوو

 هؤالمزو ٠٠ ةفتاه بكاوم ىف نوريسي دياف ىف سانلاو

 ريمأ مع ىارو ٠*٠ نوللهيو « نوكحضي هعم اوناك نيذلا نويئادفلا

 : ىرجت ةرايسلاو هب حاصف «2 ةيندم بايث ىف ىهو « لاقبلا

 ! ٠*٠ نيمآ مع اي دويلوه ةبلع ىنيدا ب

 ٠٠ هديب هل حولي وهو نيمآ ىشايزويلا كحضو

 1ا/



 دومحمو دمحأ اهنم لزنو . دلبلا دياف ىلا ةرايسلا تدعصو
 ٠٠ رباقملا ىلا اهجتاو

 بتك , رجحلا نم ةريغص ةحول تبصن ٠٠ ةربقلا فارطا دنعو
 ةبيتك ٠٠ ميظعلا دبع دلاخ » : دوسألا نوللابو جذاس طخب اهيلع
 ه0 ملو965" نيمفون © ىف دهشتسا ٠٠ قوقحلا

 المت دلاخ ةروصو ٠٠ ةحتافلا نآرقي دومحمو دمحخأ فقوو
 داكي ال , بيردتلا ركسعم ىف هعم وهو دمحأ هآرو *٠ امهتليخم

 ايمارغ اياطخ بتكيل اديعب ىوزنيو عرسي يتح هبيردت نم ىهتني
 ءانثأ مهسوّؤر قوف قلطي ناك ىذلا صاصرلا نم فاخأ موي هآرو

 ىلا هدحز بهذيل صوصخلا عقوم نم بره موي هآرو.٠ ٠ بيردتلا
 ' نياق ىف ىهو هآرو ٠٠ افوخ بره هنأ هؤالمز نبظو , ديعس نوب
 ىهو فاشكتسالا ةيرواد لالخ هآرو ٠.٠ ىقدعلاب هءاقل لجعتي
 قالطاب أدب امدنعو ٠٠ ديص ةلحر ىف هنأك ةأرج ىف مهمدقتي
 ٠٠ ةصرغلا هتوفت نأ ىشخ هناك « ةيسنرفلا ةيروادلا ىلع صاصرلا
 مث ٠٠ هءادعأ لتقيو ؛٠ صاصرلا قلطي ضرألا ىلع حطبنم وهو مث
 ىئر ٠٠ هردصب توملا ىقلتيل هيمدق ىلع فقوف رصنلا لجعت امدنع
 هارو ٠0 ائيرج هآرو ٠٠ افئاخ هآرو ٠١ التاقم هآرو ٠٠ اقيقر هآرو ٠*٠ هنيبج قوف لدسنملا معانلا هرعشو « ميسولا قيقرلا ههجو
 ىف ام لكب ٠ ٠ فعضو ةوق نم ناسنالا ىف ام لكب ؛ الماك اناسنا
 "٠ مادقاو ددرت نم ةيئاسنالا

 ٠٠ كبي ملو ٠٠ هسار دمحاأ عقرو
 نإ + كام قيوم نع نؤعلا ساسحا سيل ةساسحا نا

 هرودب ماق طقف هنا ٠٠ ثمي مل دلاخ ناك ٠٠ امامت فلتخم ساسحا
 ٠٠ الطب ناكو ٠٠ ةكرعملا ىف

 : ةربقملا نم ناجرخي امهو دومحم لاقو
 ةربق هل اولصعي نكميو ٠٠ رسم هولقثي اح مهنأ انعمس -

 508 ديعس روب ىف ءاديشلل ةصاخ
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 ٠لطيبلا ناكم ىه « دلاخ هيف دقري ناكم .ىأ نأ ٠٠ دمحأ دري ملو

 +. ةرهاقلا نجح انهن تقلطتاو << ةرايشلا ىلا اداعو
 +٠ هقنع ىلا ةطوبرم دمحأ عارذو

 ٠٠ فتهت ٠٠ عراشلا ىف سانلا لكو ٠٠ حرفلاب جضت ةرهاقلاو
 فاته لك. نا ٠٠ فاتهلا تاملك هينذاي طقتلي نأ دمحأ لؤاحي ملو

 رصنخلا نحل عيذي ىيدارلاو ٠٠ رصنلا ٠٠ دحاو ىنعم. ىلا ىهتني
 نفقيو ٠٠ دمحأ ىنذا ىف نحللا ددرتيو ٠٠ ىحتف هعضو ىذلا نحللا

 ٠٠ ةكرعملا لوط هعم ناك نحللا اذه نأ سحيو ٠٠ هيتفش يلع اماغنأ
 لانقلا ةايم ناكو 6.٠6 شاشرلا ةعقدم توصو ** هاطخ توص ناك

 نسبالما ناكو 00 تيمانيدلا ناجفنا ناكو 9 ءانيس لامر ناكو ع

 اذهو 5 انتيرح اهنم تيقبو نا ةكرعملا كدا دقو هني 0

 ٠٠ ابجعت هسأر دمحأ زهو

 ٠٠ ةكرعملا دونج نم ئدنج نانفلا نا
 دلاكر لدومحم عمو هصعم ناك ٠٠ هلثم ايئادق ناك ىحتف نا

 ٠٠ ىداهلا دبعو
 دومحمو دمحأ اهيكري ىتلا بيجلا 'ةرايسلا لوح سانلا محازتو

 دمدحأا فرعي مهنم دحأ ال ٠ اهقوف اوزفقو ٠٠ ىدنجلا اهدوقيو

 قوف نوزفقيو ٠٠ نوفتهي مهنكلو ٠ ىدنجلا الو دومحم الو
 « ءيثدعب سانلا نويع هجاويو ٠* حرف ىف مستبي دمحاو.٠ ٠ ةرايسلا
 1 ' ٠ رصنلاب ةثنهتلا مهلدابت

 لاقو ليثملا عراش ىف تقلطناو 2 ماحزلا نم ةرايسلا تجرشحو

 ٠“ ةزيجلا ناديم ىف لزناح انأ : دومحم

 ++ اياعبأ ينام تلا +٠030 حا لاقو
 ٠ ىلصأ : ددرت ىف دومحم لاقو

 3 ىشابموا ةسل انأ ٠٠ شضراعتام : دمحأ هعطاقو
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 نأ عيطتسي اال هسسأر سكنم ئهو 2 دومحم هءارو لزنو دمجحأ

 : ىدنجلل دمحأ لاقو ٠* تيبلا ىلا اهعقرب
 ٠٠ ىاش لاجنف برشأو .حيرتسا شيواش اي لضفتا

 ٠ : امستبه شيواشلا لاقو
 ٠١ ىنوشحو ** لايعلا فوشأ حورأ امأآ ٠٠ نيركشتم

 ٠٠ ةرايسلاب ىدنجلا قلطناو

 : اللهم باوبلا هللأ ديع ٍِ هليقتساو 2 تيبلأ دمحأ لخدو

 . ٠١ ةمالنسلا ىلع هلل دمحلا ٠ هيب دمحأ ىديس ب

 دمحأ ىبديسس ةملكو ١*٠ ةردص ىلا هةتضتحاأو هيلا عفدنأ مث .

 ناك ىذلا ريغ ملاع + رشآ ملاع ىبلأ هلقنتو دمحأ نذآ ىف نرت « هيب

 ٠٠١ ىيشابعوأ ىيدنج ٠٠ « دمحأ » درجم كأنه ناك هنأ . هدف شيعي

 1 ٠٠ هيب دمحأ : أنه هنكملو

 : هللا دبع مع رهظ ىلع تبري وهو دمحأ لاقو
 ٠٠  انتشحو « هللا دمع مع اي كدزأ'

 عارذلا ىلا رظني ىهو اجعزنم لاقو + هللا دبع مع هنع دعتباو
 ! ٠* كعارد ةمالس ؟ ٠*٠ هيب دمحأ اي كلام .: طايرلا ىف ةقلعملا

 ٠ ةجاح الو : لاقو , هقنع ىلا ةطوبرملا ةعارذ ىلا دمحأأ هينتو

 هاطعأو , هقنع لوح نم طايرلا عفرو ٠ طابرلا نع هعارذ عزن مث

 . : ٠* كدنع هد ىللخ : الئاق هللا دبع معل

 ءنيشيدا ققو الئاق دومحم ىلا تفتلاو « هيناجي هعارذ .درف مث

 *٠ ندومجدع ثاتسا اي لضفتا : راقولا لعتفيو

 ٠0 ةرئاح ةماستبا هيتفش نيبو « اكبترم , هبناجب دؤمحم راسو

 د "ةكايترإ امهب طبري هناك ةيئيع قوق ناآدوقعم نافيثكلا ةهايجاحو

 : ملسلا نآدحصي أمهو ةتذأ ىف دمحا سمهو

 لعقملا قوف نم نفقت ىهو ةليبن تكرصو ٠٠ تيبلا دمحأ لخدو

 ٠* ! دمحك هييآ : ىجراخلا ىقهبلا ىق هيلع سلجت :تناك ىذلا
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 ئهو اهينيع نم قثبنت عومدلاو « هقنعب تقلعتو « هيلا. تعفدناو
 : كددرت

 ++ ةيالسلا ىلع هلا دمح فلا © ةمالسلا يلع ل تدحتلا ب

 عاض ل ىلا اهمضي ىهو دمحأ لاقو

 ٠ لبلب اي ىنيتشحو : هحرج نم ىملألا

 هايل نفل نا 00 د ل
 ٠*٠ لدومحم اهمامأ

 تفجتراو ٠٠0
 ٠ قدصت ال اهناك « اهينيع قوف اهشومر تزتها
 هو: لاقو © .هيعارذ نيب نع اهقلطاف + .ابتفحرد 000

 ! ٠٠ دومحم فذاتسألا. كل مدقأ : كحضب

 ب و
 يا يلا فاسو دوثيحم للا كفايه سها لاخو

 ٠ ةليبت ىتخأ : هيتفش

 وة للنهب مار نام د
 ٠ هتحفاصو ٠٠ اهحفاصي ةددرتم أدي دمو ٠٠ اههجو نم اناقتحا

 سحي امهالكو ٠٠ ىديالاب ةسمالم درجم ٠٠ ةحفاصم نكت مل

 نع هينيع ريديف , هجرح نم صلختي .نأ لواحيو ٠* حجرحلاب

 ٠ ءاهلب ةماستبا هيتفش نيبو , دمحأ قوف امهب ىقليو , رخآلا

 : ةليبن ىلا مالكلا اهجوم لاق مث « ةهرب دمحأ امهيلا رظنو
 بيجاح تنك ٠*٠ لانقلا نم ةيده كل بيجأ مزال ناك لصا

 ٠٠ نيسحأ دومحم تيقل امنا ٠٠ ىلاغنس دحاو كل
 ىف اهينيع ةليبن تخرأو 8 ةتفاخ ةكحض دومحم كحضو

 ٠٠ رفخ

 ٠6 ب نوف وحلا حاتعو

 ٠ ةهرب ةددرتم ةفقاو ةليبن تلظو *٠ لخادلا ىلا عفدنا مك

 اهنم دمعت البو ٠٠ اهاخأ عينا ما ةردعتم مع رقع له يش
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 عم اهدحو تسيل اهنأ ىلا هنتئمطت نأ ديرت اهناك ٠٠ اهاخأ تعبت

 , دومحم ىلا تتقتلا ٠٠ ىهبلا نم جرخت نأ لبقو ٠٠ دومحم

 **  ىنتشحو : تسمهو
 ٠ اهيخأآ فلخ تلخد مث

 0 ' ١ هيبآ : تحاصو « اهتقرغ نم ىليل تجرخو

 امه رشكأ ٠٠ 0 * اهلبقو ٠٠ هيعأارذ نيب اهذخأو

 : لوقي ىهو هنع اهدعبأ مث ٠٠ ةليمن هتخآ لبق
 هدكا ىنيرو 4*2

 ل وا ديوك نا ٠+ امستبم اههجو ىف رظني ذخأو

 خبصت اهيخأ ءاقلب اهتحرفو ٠٠ اهينيع المي نزحلاو +٠ انهاب

 2+ ةقيفخب ةرمعت اهيتنحو

 كدودخ امل لها ٠٠ نامك ىتيسوب ىلاعت : , اكحاض دمحأ لاقو

 ٠ ىلخأ ىقبتب رمحتب
 ءاماخلا ليعت هينا زم مسافر ايشجم للا ءامدلا تقلطناو

 ىف لورهت ىهو ٠ أهتفرغ نم هيلا ةمداق همأ دمحأ ىارو

 ٠٠ ىنبأ ٠٠ ىنبأ : ددرتو + اهتحرف

 ٠ اهنضتحاو ٠٠ هيعارذ نيب همأ ذخأو ٠ ىليل دمحا كرتو

 ددديو ٠ اهللد هناك اهي عجراتي ذخاو +٠ اهل هبح لقب اينيفتحأ

 : اهدخ ىلع هدخ ىقلأ دقو

 ا تدفع يشل 1 امامنا ل

 مل ةكرعملا نأ سحأ ٠٠ مالسلاب همأ ىعارذ نيب وهو سحأو

 :* اهدخ ىلع ماني نأ ديري هناك هينيع ضمغاو ٠٠ نآلا الآ هتنت
 : اهديب هفتك سسحتت ىهو ةجعزنم تلاقو , هم١ هنع تدعتباو

 1 قا

 ** ؟ نومثتم تنأ ! ٠٠ دمحأ اي هد هيا

 9 ةطيسب ةجاح يد : اهدج قوف اهليقد وهو دمحأل لاقو

 2 «و "©
 ىازإ تروعتا : مألا تلاقو

 * ىقيف نيق ىه ٠٠ ةليوط ةياكح ىد : دمحأ لاقو

 موو



 5 ةياج اهنامز : ىليل تدرو

 تحت اهدعقم ىف اهسلجأو +٠ اهتفرغ ىلا همأ دمحأ بحسو

 هيدي ىف اهيدي ذخأو ٠ جنولزيشلا ىلع اهتلابق سلجو , ةذفانلا
 ! ٠٠ ةعمج دق هدك كل صباأ دعقأ ىنيلخ .: لاقو

 .: دمحأ فلخ ناريسي امهو ٠ ىليل نؤآ ىف ةليبن تسمهو

 فاه اعملا نومك باه ةينكاد
 ٠* ؟ نيف ىه ٠٠ ىبنلاو : حرف ىف ىليل تلاقو
 نيف هرب دعاق : ةسماه ةليبن تلاقو

 ٠٠ هقوشأ حورأ امأ : ةفهل ىف ىليل تلاقو

 سادلا. لالخ نم اهيثيعب تللستو .. ىهبلا ىلا ىليل تهجتاو

 ىلا ا ل ا

 1 , اهتخأ

 زل هين هيفتتوم انهز هدد نع قلاج تاتي حك

 ٠ هدك هاركاف شتنكام ٠٠ حالف هنا هيلع نياب شم هد ١٠*.

 ٠٠ اهيتنجو قوف اهتماستبا تصقرو « ةليبن تمستباو
 هناك الئاق ةليبن ىلا تفتلاو , هيتخا سمه ىلا دمحأ هبتناو

 شحصيام ٠١ لبلب اي دومحم عم ىدعقت ىحورت “شم : دومحم ركذت

 ٠٠ هدحول هبيسن

 ٠ كرحتت نأ عيطتست ال , ةددرتم ةليبن تفقوو

 : ةلئاق « يس هنأك دمحأ ماقو

 ٠٠ ىتايح ذقنأ ىللا هد ٠٠ ىبحاصب كفرعأ امام اي ىلاعت

 ٠ كنباو ايوخأ هاب ىنعي ٠٠ همد نم تقولد ىمد صن ٠٠ همد ىنادا

 : مستبي ىهو « اهبعادي لاقو ةليبن ىلا تفتلاو

 ىتاوخا نم ةدحاو زوجتي تقولد بح ىل ىنعي
 ٠٠ ! هدك لوقيب لبنح نب دمحأ مامالا ٠٠ شولزوجتام

 * ليقث همد :' نزتم لالد ىف اهيتفش روكت ىهو ةليبن تلاقو

 ٠* ؟ لدومحم ٠٠ نيم : دمحأ لاقو
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 ٠ لينح نبا ٠٠ ال : تلاق

 ٠ ! ئلينح انتليع ىق دح شيفام هلل دمحلا : اكحاض لاق
 دح دومحم ىلإ مهلك اوجرخو

 كوصحبمعو ٠ ةهلوح اوفتلاو 5 ىلبل هتخأو ةمأ . ىلا | دمحأ ةهمدقو

 د ل ل ا در رب ل
 لدتعي مث دعقملا دنسم ىلع زكتريو ٠٠ اهضفخي مث قاس قوف اقاس

 ةفاثك نادادزي نافيثكلا هايجاحو “٠ هيفك نم حضني قرعلاو ٠

 ا وج ١ ل جاو رمل كو عر

 نعو ٠ كوع تايركذ نغ هبلغأ 6 58 + مهتيب نودي ثيدحلاو

 5 انتم انلك انامز ناك

 , 0 5 كيما تورش نافل كنس اما كلل
 ليسعاو) + نوقيلتلا ةعاشب ةقتلاو  :ثيبلا :قكادت ىلا داعز

 ٠٠ ىلآ ٠٠ ىلآ : اهتوص عمسو *٠ ةريهشب
 .هباصعأ ىف بكسني قيقرلا توصلا نأ سحي وهو ةهرب تكسو

 0000000 6 كيناد
 ؟ تعجر تنأ ٠*٠ دمحأ : ةريهش تحاصو

 يشم تقف * < شتمجرام ةسل 6 ال : كدضي .نهو دمحأ لأقو

 ٠٠ كل عجرا اح قياقد
 : جدهتي اهتوصو ةريهش تلاقو

 وفا قياقد .سمخ مهيلخ ٠٠ دمحلأ أبا ردك

 نسب ةدحأو ةقدقد 8 قياقد سمخ ريتك هضرب : دمحأ لاق

 ٠١ شرخاتت اما: سمهت اهناك تلاق
 معلا



 لخد .مث هيايث علخو , هتفرغ لخدو «٠ نوفيلتلا ةعامس عضوو
 لك هتثم تنذخأ هتحرف ناك ٠٠ فعضلاب رعشي ناكو ٠* مامحلا

 * هتحرفق نم ديزتسي نأ ددري هنا ٠٠ هفعض مواقي هنكلو ٠٠ هاوق

 "ادب هحرجو ٠*٠ ةدحاو ةعفد ىف « اهلك ةولحلا ساكلا برشي نأ ديري

 دعبي ىهو « شدلا تحت فقوو ٠*٠ هاسني نأ لواحي هنكلو ٠٠ هلؤي
 نكي مل ٠٠ ميعنلا ىلا لقتنا هناك سحاو “٠ ءاملا نع ةحورجملا هفتك

 نكي مل ٠٠ شدلا تحت فقاو ىهو ةعتملا هذه لكب لبق نم رعشي

 ةملك :ىنعمب سحي نكي مل ٠٠ ميعنلا نم ةعطق مامحلا ناب رعشي

 هنكلو ٠٠ مامحلا نم ناسسنا جرخ املك اهنولوقي ىتلا « اًميعن ٠

 نوباصلا ةعطقب رعشي ٠٠ هلوح ءىش لكب رعشي “٠ اهب رعشي نآلا
 طالبلاب رعشيو ٠٠٠١ طئاحلا ىلع ةقلعملا ةآرملاب رعشيو ٠٠ رطعملا

 ةذا هل حبصأ ءىش لك نا ٠٠ هلوح ناردجلا ىطغي ىذلا ىناشيقلا

 ٠١ ةديدج ةعتمو ٠+ ديدج ىثعمو ١*٠ ةديدج
 ىلا داعو ٠٠ ةعرسب جرخ ٠٠ شدلا تحت اليوط ثكمي ملو '

 ىلا جرخ مث ٠* رفولبو نولطنبو صيمق ٠٠ هيايث ىدتراو « هتفرغ
 : ةلئاق دومحم ىلا تفتلاو , وهبلا

 ٠ ىنان عجارو راوشم حيار لزان انأ *٠ دومحم اي تنا كيلخ

 : ةهيش هسفن نع ىفني هناك لاقو افقاو دومحم زفقو

 ٠٠ ١ كاعم ىاج انأ ٠٠اال
 : ةقدلاولا «لاقو د. محا: مقاكاو
 ٠٠ امام اب ةدراهنلا اناعم ىدفتداح دومحم ب

 : الئاق هدي نم هبذج دمحا نكلو ٠ ضرتعي نأ دومحم لواحو
 ْ ٠٠ انيب اللاب

 ىلا دمحا رظنو ٠٠ جاراجلا ىلا اهجتاو ٠٠ دومحص عم لزنو

 . الئاق اهيلع هفكب تبرو « نانحو قوش ىف ةريغصلا هترايس
 : ه9. ىئيدشحو ل

 ةزيجلا ناديم ىلا هلصواو ٠٠ دومحم هبناجيو ةرايسلا بكرو
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 هترايس داق مث ٠٠ ةعاس دعب هيلا دوعي نأ ىلع هعم ققتاو **
 لالخ لءاستي مِلو ٠٠ ةريهش تيب ىلا ”* كلامزلا ىلا ةعرسب
 فقوم ريوصت ىف اندرتم نكي ملو ٠٠ اهلباقيس فيك قيرطلا
 ٠ امهؤاقل نوكيس فيك طبضلاب فرعي ناك دقل ٠٠ امهئاقل

 ٠٠ بابلا مامأ هترايس فقوأو
 ٠ هرظتنت ةفرشلا ىف ةفقاو ةريهشو
 بابلا هلل تحتفو ٠١ هلابقتسا ىلا ترجو « اهديب هل تحولو
 ٠٠ هةيعارذ نيب اهذخأو
 ٠ اهيتفش قوف هاتفش تناك ملكتت نأ لبقو

 .. اذكه ادبأ اهلبقي مل هنا ٠٠ اهلبقو
 لجر ةلبق ٠٠ نانحو ةقر اهتوق ىف ٠٠ ةيوق ٠٠ ةتباث ةلبق

 ٠20 ديري ام ذخأي نأ عيطتسيو , ديري ام فرعي
 ٠٠ هيتفش نع اهيتفش تعفرو
 اهناك ٠١ ناتعستم اهانيعو ٠٠ سافنالا ةروهبم هيلا ترظنو

 ٠٠ ديدج ملاع ىلع لطت
 ٠ ةمالسلا ىلع هلل دمحلا : ةروهبملا اهسافنأ لالخ نم تسمهو
 ٠. اهيتفش هتطعأ مث
 ٠٠ ٠ هتاتف اهنا ٠٠ اهلجر هنا٠ * نآلا امهتقاذ ناتللا ناتفشلا ناتاه ٠.. لبق نم امهدرت مل امك هيتفش ديرت اهنا
 : هقنع لوح اهاعارذو ٠ هب ةقصتلم لازت ال ىهو تلاقو

 ْ ٠٠ دمحأ اي ىوق كيلع ةفياخ تنك انأ
 زوجتنام لبق ةجاح ىل لصحي نكمم شناكام : مستبي وهو لاق

 1 ٠ ؟ هيأ تررق انأ ىفرعهت ٠٠
 5 + ؟ هيا : مالستسا ىق تلاق
 باتكلا بتكنو ٠٠ ةياجلا ةعمجلا بطختن اننا تررق : لاق

 ٠٠ .اهيدعب ىللا ةعمجلا
 ىتح هرهظ قوف اهدي عفرتو ٠ هردص ىف ءىبتخت ىهو تلاق
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 : هرعش فارطاأ ىلا اهب لصت

 ٠٠ دمحأ اي نياع تنا ام ىز ٠*٠ زياع تنا ام ىز

 ٠٠ هيتفش ىلا تداعو

 : هدي ىف اهديو تيبلا لخاد..ىلا ناريسي امهو لاقو

 . ٠0 ٠ طنطو ىمعأ نيف سأ
 : بجعت ىف-هيلآ رظنت لازت ال ىهو تلاق

 ٠٠ ىاج كنا مهل تلق انآ ٠٠ نيلزان مهنامز
 عملت ةحرفلاو اعيمج اوسلجو ٠٠ اهمأو ةريهش دلاو ءاجو

 .٠ بجعت ىف دمحا ىلا رظنت.لازت.ال ةريهشو ٠. مههوجو .ىل
 :ندرت الو. ةريخ هيف سيل + ديد نابضا هنا 5 ثجلا نع ريثكر
 ٠ اهنم ىوقأ هنا ٠٠ هنا ٠٠ هسفن فرعي نآلا هنا ٠٠ باذع الو

 تسحآأ ٠٠ اهب افدتت اهناك ةوقلا هذه تحت ىوطنت اهسفنب تسحأو

 ٠٠ هيلا اهعقري هنأ

 هثيب ررق ٠٠ ةبطخلا نالعا ىف ةريهش ىدلاو دمحأ حتافي ملو

 امهيلا مدقتي نأ لبق « الوأ امهحتافت ةريهش كرتي نأ ٠ هسفن نيبو
 ” .ةريهتش .نذا يه عرش 1 لبق سمر: + ءاقو. < "اييسر

 ٠٠ ىدانلا ىف ٠٠ ةعيرا ةعاسلا

 4 رضاح : تسمهو

 رع دع دا
 ٠ تيبلا ىلا ايوس اداع مث ٠٠ دومحم ىلا داعو

 ذهخاو , هردص نع اهدعبأ مك 5 اهنضتحاو ٠ دنا ىفيف دجوو

 دقتعي ناك اذامل ٠ + قلن ناك نع للجا 01 اههجو ىلا رظني

 ٠ ةليمج اهاري نآلا هنكلو ٠٠ ىردي ال ٠٠ ةليمج تسيل ىفيف نأ
 : هيتفش قوف عستت هتماستباو لاقو

 ؟ اهلك ىد ةوالحلا هيا ٠٠ ىفيف

 تلاقو « درولا نولب اههجو غيطصاو ىفيف. تمستياو
 ٠٠ فعض كرظن كيلع نياب ىللا تنا
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 ٠ ىوقأ هآي ىرظن انأ ٠٠ سكعلاب : ةعيرس ةلبق اهلبقي ىهو لاقو
 ٠.٠0 ؟ نيمأ نيف : درطتسا مث

 + اهمولي هناك دمحأ لاقو .٠ شفرعا ام : ءابغ ىف تلاقو اهتماستبا ىفيف تبحسو
 1 ةدراهنلا اناعم ىدغتي ىجيي هقح ناك شم:
 ا|دوجوم نوكي نأ بجي ناك نيمأ نا روفلا ىلع ىفيف ترعشو

 ىلا نيمأ عدت مل اهنأل اهيخأ قح ىف ترصق اهناك تسحأ ٠
 ٠٠ اهيلع ادب نأ قبسي مل رفخ ىف تلاقو ٠٠ هلابقتسا

 ++: عام اهكثا :فوعي اكان
 6 اهتع حفص هنأك دمخأ مستباو

 .قدصي ال هناك هيلا رظني وهو دمحأ حفاصو ٠٠ لاخلا ءاجو
 عون اهيف ةشهد ٠٠ لاخلا هجو قوف ةدوقعم امئاد ةشهدلا نا ٠ هيذيع قدصي ال هناك اضيأ وهو دومحم حفاص مث .٠٠ هينيع
 ٠٠ نابشلا ءالؤه مواقي نأ عيطتسي دعي مل هناك < مالستسالا نم

 :. ةكرعملا ليصافت نم دمحأ ديزتسي ىهو لاخلا لاقو
 ٠ اوبحسني اولزني ام دعب زيلجنالا نأ قدصي ناك نيم -

 ' ٠. اوتكسياح شم لود كلاي ىللخ
 ٠.٠ تكسناح شم نامك انحاو : دمحأ لاقو
 اهناك ودغتو حورت ٠٠ ةدئاملا ىلع فارشالا ىف ةلوغشم مألاو

 ىذلا طاشنلا اذه لك ىلا وعدي ام كانه نوكي ال دقو ٠٠ احرف دعت
 اهعدت نأ نم ربكأ اهتحرف ٠٠ ادهت نأ عيطتست ال اهنكلو ٠١ هيدبت
 020 ٠٠ ةئداه

 ٠٠ اهتلئاع طسو هئاقل ىلع دعب .دوعتت مل اهنا ٠٠ ةقزمم تاملك ' عضب هعم لدابتتو ٠, رظنلا دومحم سلاخت ةسلاج ةليدنو
 , اهلك اهتايح لخاد هناك هب سحت “٠ اهيلا برقأ هب سحت اهنكلو
 ذختي اهبح ناب سحتو ٠٠ اهنم ةدحاو ةيحانب ارثاتسم ناك نأ دعب
 ٠٠ ةديدج ”ةيلوئسمو « اديدج امعطو , اديدج ىنعم
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 ديدج ءىش لكو ٠٠ ءىش لك بقري « هلوح هينيع ريدي دومحمو
 نأ نود هب ملحي ناك ملاع ٠٠ روحسم ملاع ىق هناك ٠٠ هلع

 هناك "+ اهب ىمتحي هناك ةليبن هجو قوف هينيع ىقلي مث ٠٠ هاري
 ٠٠ روحسملا ملاعلا اذه ىف هدوقت نأ اهلأسي

 ماحزلا تدجو ٠٠ * اريخأ مهتدجو اهناك ٠٠ .مهنيب ةسلاج ىليلو

 ىهر٠٠ اهي رعشت ىتلا ةرارملا نع ٠٠ اهسفن: نع اهيبلي ىذلا
 ٠٠ ماحزلا نع دعتبت نأ ديرت ال ٠ اهدعقم نم كرحتت نأ ديرت ال

 دومحمو « اهيخأ نيب اهينيع لقنتو ٠٠ اهتدحو ىلا. دوعت نأ ىثخت .

 ٠٠ اهعم امئاد اولظي :نأ مهوجرت اهناك ٠٠ ىفيفو « اهلاخو . ةليبنو
 جيجض ىلع ىفطي مهجيجض' لعل ثيدحلا نع اوفكي الآ مهوجرتو

 1 : ٠ اهبلقو اهلقع

 ةليبنو دومحم ىلا رظنيو ٠٠ هتماستبا نم بعتي ال دمحاو

 ادحا وعدي ال اهلك هتايح شاع هنأ ركذتي مث ٠ ٠ هتماستيا عستتف

 اقلغم املاع امئاد هتيب ناك دقل * ٠٠ هتيب ىلا هئاقدصأ نم

 تيبلا ذفاون ناك نآلا سحي هنكلو ٠٠ هيلا لخدت نأ ةايحلل حمسي ال

 ٠٠ هؤاقدصأ رونلا عم قفدتو ٠ رونلا قفدتو , تحتف دق اهلك

 ٠ مالسلا ديشانأ عيذي ويدارلاو

 +' يتتلا قاعي 0 ا

 هتوسم قفدتو.٠٠ سيئرلا باطخ ىلا عمتست ةلئاعلا تتكسو
 ٠ هضهتتسي هنأك توصلا ايي ل ىلا

 هثاك هب سحي هنأ ٠+ ظيغلاب سحي الو *٠* طايسلاك هب سحي ال

 بفن نركيستل ةيدقش عتق ول هنآ هنيلا :ليكيو ملكتي ىذلا ىه

 ٠ لامج هنا ٠٠ لامج نم ةعطق هنا »٠ لامج هلوقيس ىذلا مالكلا

 ٠٠ ناميالا سفن نمآو ٠٠ ةكرعملا سفن براح

 ةدئام لوح ةلئاملا جاو 5 سيئرلا باطخ ىهتناو 1

 ٠ ءادغلا
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 نمي ىه الو وه ال عطتسي ملو *: ةليبن بناجي سلاج دومحمو
 : ىليلل .دمحأ لاق ءادغلا دعبو ٠+ الكأي

 ٠. ةعبرأ ةعاسلا اياعم ىلزنتاح :ناشلع ىليل اي ىسبلا
 .هتعمسام قدصت ال اهنأك اهيتخأ ىلا تتفلتو « ىليل هجو قرشأو

 ؟ هيبآ اي نيف حورئاح : اهيخأل تلاقو

 ٠ ةشهدم ةحسف ٠*٠ حسفتناح : امستبم دمحأ لاقو
 ٠٠ هيبآ اي ائأو : ةليبن تلاقو
 ل ل ل رو ا ال : دمحأ لاقو“

 2« ةدحاو' ةرظن ىف اهدالوا لك عمجت ىهو « مالا هجو قرشأو
 ٠٠0 تيبلا باب قرطت ةديدج ةايحب سحت ٠ مهتحرفب حرفتو

 : تلاقو اهيخآ نم تيرتقا مث . ءادغلا دعب ىليل تاكلتو
 ٠٠ كاعم جرخا اح ٠٠ هيبآ اي دج ملكتتب تنا

 ٠٠ مويا : لاق

 ٠ ةريهشب كفرعا اح : اسماه درطتسا مث
 ٠.٠ ؟ نيم ةريهش : ةشهد ىف تلاق

 ! ٠0 شينيفرعتام ىقبت ٠٠ ةريهش شيفرعتام « ربخ اي : لاق
 ٠٠ كحبضت نأ نود اهيلع ىضم مك ٠ ىليل تكحضو
 لدبتل اهتفرغ تلخد مث  اهينيعب هلبقت اهناك اهيخأ ىلا ترظنو

"١ 

 ةماستيا اهيتفش نيبو 2 اهبايش ىدترت ةآرملا مامأ ىليل تفقو
 ٠. هعم جورخلل اهوخآ اهيف اهوعدي 7 لوا اهنا ٠*٠ ةحرم

 . اهدحو تسيل اهنا سحت ت ٠٠ ةحرف ىهو ٠٠ اهلاخ تيب ةرايزلو
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 ٠*٠ اهتع لختت مل ايندلا ناو , ةمحدزم لازت ال اهتايح نأ سحت
 عم اهدحو ٠٠ اهدحو اهلالخ تناك ةليوط مايأ اهيلع ترم دقو

 تملستسا دقو ٠٠ مطحملا اهتئايربكو ٠٠ خورجملا اهبلقو ٠٠ باذعلا

 نأ لواحت دعت مل ٠٠ اهبح نم سأايلا ٠٠ سايلل مايألا كلت ىف

 ادبأ اهل نوك_ نل هنأ تدكاأت دقل +“ هنع ثحبت ىأ ٠٠ ىحتف درتست

 ءاقل ٠١ اقورسم ائيش ناك ٠٠ ادبا اهل نكي مل هنأ تفرع لب ٠٠
 هقرست نكن ملو ٠٠ ةقورسم ثيداحأو , ةقورسم تالبقو ٠ اقورسم

 نم- ٠٠ هلك عمتجملا نم هقرست تناك لب ٠٠ بسحف هتجوز نم
 اذه مواقت نأ تررقو ٠٠ ةقرسلا ضرمب هبشأ اهبخ ناك ٠٠ سانلا
 اذاو « اهبحي ال ىأ اهبحي ىحتف ناك اذا لءاستت دعت ملو ٠٠ ضرملا

 نا مهملا '* اهمهي اذه دعي مل ٠٠ لقأ ما رثكأ هتجوز بحي ناك

 اهؤايربك اهتدعاسو ٠٠ ضرملا اذه مواقت نأ بجيو ٠ ضرم امهبح

 ىف رمتست نأ عيطتست نكت مل اهنكلو ٠٠ ةمواقملا ىلع ةحورجملا

 دقو ٠٠ سايلاب اهسفن تعنقأ اذا الا ٠٠ تسئي اذا الا ةمواقملا

 ٠٠ اهلك ةايحلا نم ةسئاي اهسفن ٠٠٠ اهبح نم سأيلاب تعنتقا

 اهسأر الميو . اهينيع ألمي ؛ لمم ليقث مالظ ىف ةقراغ اهسفن تدجو

 دوعت نأ تلواح ٠٠ مالظلا اذه ددبت نأ اريثك تلواح دقو

 ونايبلا مامأ سلجت تناك ٠٠ غطتست مل اهنكلو ٠٠ ىقيسوملا ىلا

 اهلخاد ىف :ائيش ىرت نكت مل اهنكلو ٠٠ اهفطاوع فزعت نأ لواحتو

 نا ٠٠ باذعلا نم رثكا اًئيش اهلخاد ىف نا ٠٠ اماغنأ همجرتت

 الو / كرحتي ال ءىش اهلخاد ىف امه نكلو ٠ كرحتم ءىش باذعلا

 ٠٠ سأآيلا مالظ ٠٠ مالظ اهلخاب ىف ٠٠ ءوض هلالخ نم ثعبني

 حيتافم قوف كرحتت داكت ال اهعباصأ تناكف ٠٠ لمملا ليقثلا مالظلا

 لبذتو تومت ءايشأ اهناك ىخارتت اهب سحتو ٠ ثهلت ىتح « ىنايبلا

 « رحثنم ةخرص هناك توص هنع ردصيو « فنعب ىنايبلا برضتف ٠٠

 ٠١ اهسآي عم ىوزنتو موقت مث
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 ٠. :اهتلئاع دارفأو , اهتاقيدص ةرايزب ىلستت نأ تلواحو :
 ىلا قلزنت اهسفن دجت ىتح مهنيب سلجت داكت ال تناك اهنكلو
 للملا نم اسافنأ رفزتو ٠٠ مهنع اديعي اهلقعب حرستو *' مالظلا

 ٠0 اهتدحو ىف ىوطنتل ٠٠ مهنع فرصنت نأ ثبلت ال .مث
 طيحي ىذلا مالظلا دددت نأ تركف ٠٠ كلذ نم رثكأ تلواحو

 ٠. اهساي نع اهيهلي ٠ لجر ىأ ٠٠ لجر عم ةقالع لعتفت نأب اهب
 نعو ٠*٠ ىحتف بح نع اهضوعي دق ٠٠ لمالا ضعب .اهيلا ديعي دق
 اهرمبشيو ؛ اهموي لفشي.لجر ٠٠ هتالبق :* نعو *' ةتاشمل
 نأ ىفكي ٠٠ ةلواحملا هذه ىلع مدقت نأ اهيلع لهسلا نم ناكو ٠٠ لجر اهب متهي نأ قحتست ةقولخم اهناب اهرعشي ٠١ همامتهاب
 ةبلطلا نم ىأ ناريجلا نم باش ىأب لصتتو نوفيلتلا ةعامس عفزت
 ءوش ٠٠ عطتست مل اهنكلو ٠٠ ىقيسوملا دهعم ىف اهعم اوناك نيذلا
 نا مث --- اهبلق ةفاظن , اهئدابم . اهؤايربك“ ٠ اهعنمي اهنمه ىوقأ
 لجري هضوعت ىتح « لجر ىأ نكي مل ٠٠ لجر درجم نكي مل ىحتف
 نكي مل ىحتف ٠٠ اهبلق نم ثعبني ابح ٠٠ ايح ىحتف ناك ٠٠ رخآ
 اهيتئرك « اهبلقك ٠٠ اهلخاد ىف ائيش ناك ٠ اهنع .اجراخ ائيش
 , اهبايش لك سايلا صتماو ٠٠ سآيلل اهمالستسا ىف تدامتو . «.٠ ةئرب ةئرو « بلقد ابلق' لدبتست نأ عيطتست ال ىهو
 ٠.٠ نوجع ةاتف تحبصأ ٠٠ اهطاشن لك لشو اهتاماستبا لك حسمو
 : نئاجعلا ةسلج سلجت تحبصأ ٠٠ ةرشع ةعساتلا متت مل زوجع
 ريشي الو « زئاجعلا ثيدح ثدحتتو « زئاجعلا تادهنت دهنتتو
 نع سانلا بئاصمب ىزعتت اهناك ٠٠ بئاصملا رابخأ الا اههابتنا
 ناكس نم ادحاو ةبيصم هبيصت نم لك ىف دجت اهناك ٠.٠ اهتبيصم
 دمحأ اهيخال ثداح ثدح دق هنأ ليختت مث ٠٠ ىكبتو حودمم اهآخا ركذتتو ٠٠ ىكبتو اهابأ ركذتت تحبصاو ٠٠ سآيلا ملاع ٠٠ اهبلاع
 ٠٠ اهيتخأو اهمأ نع ثدحتت امم رثكا  لانقلا ىف بئاغ ىهو اهيخأ نع ثدحتت تناك ٠٠ ةقرحب ىكبت ٠٠ ىكبتف . ةكرعملا ىف ىهو
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 نم رثكأ هيلا قاتشتو ٠١ هنع نلاسي امم رثكأ هنع لأست تناكو
 اهنكلو « اهاخآأ ىكبت نكت ملو ٠٠ اريثك ىكبت +0 ىكبتو ٠٠ نهقوش
 ىنع اهنيعي ىتح « اهفطاوع ريثي ءىش نع اهيخأ ىف ثحبت تناك
 صضحب ففقخيو « مالظلا ضعب ددبي ءاكبلا لعله ٠ اهسفن ىلع ءاكبلا

 ٠٠ سأيلا

 ٠٠ اهيخآ ةدوعب تحرفو
 لك .ىوه هيلع اهنانئمطا نكي ملو ٠٠ ةقداص ةحرف تحرف

 عم هتدوعو ٠+ ةكرح تيبلا ىف تراثأ هتدوع .نكلو ٠٠ اهتحرف
 :» ةكرحلا هذه ىلا ةجاح ىف ىهو ٠ ندكا ةكرح. تزاكأ دوعمم
 كدحتتو اهعمست ةديدج عيضاوم ٠٠ اهارت ةديدج ءايشأ ىلا
 ٠ اهيف شيعت ةديدج فطاوع ىلا ٠٠ اهيف

 ةديدج ةكرح ةريهشب اهفرعيلو « هعم جرختل اهل اهيخأ ةوعدو
 تدمجد نأ دعي كرحتت 7 ات اهني :ندفك اهدا 1 ريثما ةكرج 02 وخلا

 ال دو وا ا تهيتترب سحتوي © ةايوط
 ٠ اهتماستبا اهتشحوأ دقل ٠٠ اهتماستباو

 ٠ اهيتفش ةماستيال ناطستك اهاتيعو 0 ىدترت تذخأو

 اهيخأ عم اهجورخ ناك د نكت ملو ٠٠ متهت اهسفن تدجوو

 ٠ اهتنيزب مامتهالا ل
 د ل رمملا نم دمحأ توص عفتراو

 ٠ عبر الا ةعيرأ تقب ةعاسلا ٠٠ ىليل اي اللاي : احئاص
 : ةآرملا ىلع ةريخآ ةرظن ىقلث ىهو ىليل تلاقو

 ٠٠ الاح هياج ٠٠ هيبآ اي صالخ
 مستبي ىهو اسماه لاقو ٠ ةرجحلا باب نم اهيلع دمحأ لطأو

 اهيتفشا تنك ىل” <٠ .انايئثسماهئامز ةرييش-: ةريبع ةماكتنا
 ** ىيز ران ىلع ىتيقب ىتنك ٠٠ هلك هد ترخاتا شيتنكام

 هرعش ىلا ٠٠ باجعا ىف هتخأ ىلا رظني ىهو ةاجف تكسو

 ةو نيتنولملا اهينيعو ٠٠ اهساأر فلخ .هتريفض تعمج دقو رفصألا

 اكن



 ٠ اهترشب ضايب طسو امهنول زربق لحكلا ملقب امهلوح تطخ
 نأ كشو ىلع نوللا ةتهاب ءارذع ةدروك نيتريغصلا اهيتفشو

 يهزي هناك سحي هنأ ٠+ تانبلا لمجأ ٠٠ ةليمج هتخا نأ ٠* متفتت
 ٠٠ تاثيلا لك اهب ىدحتي هناك ٠٠ اهب

 , اهيخأ ىنيع ىف باجعالا ىرت ىهو ىليل تلاقو
 ٠.٠. صالخ تصلخ انأ : رفخ ىف اهاتنجو

 ' ٠٠ ةفرغلا نم اجرخو
 نهناك « امهنوعدوي ةليبنو ىفيفو لاو « تيبلا نم .اجرخو

 ٠٠ ىليلل ةايحلا باب حتفي ىهو دمحأ نيري
 لزنو ٠٠ ةرايسلا اعيمج اوبكرو ٠٠ دومحم امهعم جرخو

 ىدان ىلا ةرايسلا دمحأ داقو ٠٠ ةزيجلا ناديم ىف دومحم

 نيب اهيلا تفتليو : ٠٠ دادزي هتخاب ىهزلاب هساسحاو ةريزجلا
 ٠٠ هوهز ىف قح ىلع هنأ نه دكاأتي نأ ديري هناك نيحلاو نيحلا
 اساسحا دادزيف «, هعم هتخأ ةيؤرب اجافتس امدنع ةريهش روصتيو

 هيد دين نإ نكي دع عج ةجورخ نأ روصتي نكي علو ةداعشلاد

 ظء ه2 ةداعسلا هذه لك
 نوكيل اهعم جرخي مل وهف“ ٠ ةداعسلا هذسهب ءىجوف دقل

 ٠٠ اهنسفن ىلع اهدعاسي نأ ررق هنأل اهعم جرخ امنا , اديعس
 اهدعاسي فيك ركفي ىهو اهنع 'اديعب اهاضق ىتلا مايألا لاوطو
 اهدعاسي نأ عيطتسي نل هنآ هسفن نيبو هنيب ررقو ٠٠ اهسفن ىلع
 ٠٠ حفصي نأ بجيف « هتلعف ام ناك امهم ٠٠ الوأ اهنع حفص اذأ الا

 6 ايسفت ىف'اينلا روم امه رثكأ هنلا اوس نأ نكيياال ةتلعف امو
 ٠ اهسقن نع حفصت نأ تغاطتسا اميرف اهنع حفصلاب ادب اذاف
 دقق نقف ن3 + ايناس مغ. نه لزاتتت نقف هناصأ انع :لواقت

 اهسفنل اضيأ ىه حتفت دقف ٠٠ ةديدج ةحفص هبلق ىف اهل حتف اذا ٠٠

 نكي ملو « هيلع الهس هتخا نع حفصلا نكي ملو ٠٠ ةديدج ةحفص
 تفشك امدنع الا حفصي نأ عطتسي مل هنا لب ٠٠ الهس نايسنلا
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 ٠٠ حفصلا دعب اذام نكلو ٠٠٠ اهلهجي ناك هسفن ىف ةوق نع ةكرعملا
 تاطخأ امك « اهل اهحتف ىتلا ةديدجلا ةحفصلا ىف ءىطخت اهكرتي له
 رطس لك ىف اهعم نوكي نأ بجي ٠٠ ال ٠٠ .ةميدقلا ةحفصلا ىف
 لك ٠٠ اهنع ديعبعوهو اهعم نوكي. فيك نكلو ++ اهتايح نم هبتكت
 ٠٠ هملاع ىق رخآلا ىري ال امهنم لكو ٠٠ هدحو ملاع ىف شيعي امهنم
 شاع اذا الا , اهعم نوكي نل هنا ٠٠ هريكفت الو « هفطاوع ىف هاري ال
 ايئد ٠٠ دحاو ملاع امهعمج اذا الا ٠٠ اهريكفت ىفو اهفطاوع ىف
 طيري ىذلا طيخلا ىه اذه ناك اميرو ٠٠ دحاو عمتجم ٠** ةدحاو
 منع ثحبي ناك ىذلا طيخلا ٠٠ ةلئاع حبصت ئتح « ةلئاعلا دارفأ
 ' .0 ٠٠ ةلئاع بر هنا  هدلاو ةاقو دعب  رعش ذنم

 .اهقح نم نأ ةدكاتم تسيل اهناك هيلا ددوتت ىهو ىليل تلاقو
 ' 2٠ اهيحآ نوئش ىف لخدتت نأ

 ٠٠ ؟ نامز نم ةريهش فرغت تنأ ل

 نم اهقرعاب ىنا ىلايهتم : هبلق لك .هتخأل حتفي وهو دمحا لاقو
 ىسفن انا ىنال ٠ ىتما اهتفرع كلوقا شردقا ام ٠٠ تدلوتا ام موي
 . ٠*٠ اهفرعا ام لبق شياع شتنكام ** ىتما اهتفرع فراع .شم

 اهل لوقتبو ٠٠ اهتخب اي : اهبلق لك نم كحضت ىهو ىليل تلاقو
 ! 0-٠ هد ىلحلا مالكلا

 ٠٠ هيب ةساح امنا ٠٠ ال :.لاق

 ىف ءىش لك نع ٠٠ سامح ىف ةريهش نع اهثدحي درطتسا مث
 اهنا ٠٠ اهتحرفب ةروهبم ٠٠ ةحرف ىف هيلأ 'عمتست ىهو ٠٠ .ةريهش
 تناك دقل ٠٠ بحلا اذه لك بحي نأ نكمي اهاخأ نأ دقتعت نكت مل
 ىتلا اهايند ريغ ايند ٠٠ بحلا اهلخدي ال ايند ىف شيعي هنأ دقتعت
 +٠٠ اهاتخأو ىه اهيف شيعت

 ىلع ةلطملا ةفرشلا ىلا الخدو ٠٠ ةريزجلا ىدان .ىلا الصوو
 ىف هلوح تفلتي « تارظنلاو تاؤطخلا تباث دمحاو « ةحابسلا مامح

 كم



 ٠. ديري امك اهلكشي هعباصأ نيب اهلك ايندلا ناك ٠ لؤافتو رشب
 ٠0 امهضفخت ىتح اهينيع عفرت داكت ال ”* ةكبترم هبناجي ىليلو
 ٠ ةريزجلا ىدان اهيف لخدت ىتلا ىلوالا ةرملا اهثأ ٠ ٠ هب. ىمتحت ايهناك ٠١ اهيخأب اقاصتلا دادزتف ٠ اهيلع بصنت نويعلاب سحتو
 نأ دح ىلا . ةلعفنم اهياضعأو ٠٠ لوهجملا بايلا ةبتع نآلا ناتجت اهنا ٠٠ اهيلع مرحم لوهجم ملاع نينط ٠٠ بيرغ.نينط اهلايخ ىف
 ْ ... اهسايو اهباذع نع ٠٠ اهسفن نع اهلاعفنا اهيهلي

 تعفرو ٠٠ ةلشلا ةيقبو «٠ تحدمو « اهيخأ عم ةسلاج ةريهشو
 ٠١. هتقيقش اهنأ تحجرو ٠٠ ىليلو دمحأا ىلا نيتشهد نينيع
 .. اههجوو ٠٠ اهينيع اهيلع تزكرو ٠ ' ةدكاتم تسيل اهنكلو
 ٠٠ دمحأ تاقيقش .روصتت تناك امم لمجأ ٠٠ ةليمج اهنأ *٠ تيشمو ٠*٠ اهبوثو

 افوقو نابشلا ماقو ٠٠ ىليل هبناجبو دمحأ مهيلع لبقأو
 ٠.٠ هآب ىتحيرتسا ٠٠ ةريهش : اكحاض هتخال ةريهش مدقي دمحأ لاقو' ٠٠ ىليل قوق بكسنت ةروهبملا مهنويعو

 ٠٠ ىليل ىتخا : درطتسا مث

 «٠.. ةحرفلا ىف قراغ اههجوو ٠ ىليل حفاصت ةريهش تفقوو
 ةقينإ ةليمج اهنا ٠٠ ةزوزهم لازت ال اهتماستباو اهيلا رظنت ىليلو

 ٠٠0 بحي فيكو ٠٠ راتخي فيك اهوخأ فرع دقل ه' ةقيقر ٠٠
 ٠٠ رخآلا ىلع هجو لك سيقت اهناك « اهيخأ هجو بناجب اههجو ىرت ىهو

 ٠ تحدم ٠٠ ىثم : ةلشلا دارفأ ةيقب اهل مدقي دمحأ رمتساو
 ه١ ماصع

 اديعب سلجي نأ دمحاأ دمعتو ٠٠ ةريهش بناجب ىليل تسلجو
 ةيحانلا نم ةريهش بناجب ٠٠ اهنع
 ْ ٠٠ اهدحو اهيمدق ىلع فقت فيك

 اهمضت ىهو تلاقو « ىليل ىلا اهمسج لكب ةريهش تتفتلاو

 هتخأ دوعي هناك ٠٠ ىرخالا

 هو



 - * نامز نم كفوشأ ىسفن ناك انآ : اهتماستباب

 نه انأو : ةريهش ىلا ىفهي اهبلقب سحت ىهو « ىليل تلاقو
 ٠٠ كروصتأ ةدعاق انأو ٠٠ كفوشا اح ىنا هيبآ ىللاق ام ةعاس

 ٠٠ ةريصق ةبونو 2 ةليوط ةبونو < ارمس ةبونو ٠ دنولب هبون

 :اهيق اهسفن ىرت نأ لواحت اهناك ىليل. ىنيع ىف ةريهش ترظنو
 ٠٠ ؟ هيأ ىتيتيقلو

 ٠٠ هتروصتا

 لستلا نولواخي مهو هءاقدصأ بقري ىهو ؛ ثدحتي دمحأ ادبو

 ريثي نأ لواحي مهنم الك نا ٠٠ :مستبيو ٠*٠ هتخأ ىلا مهنويعب
 ٠٠ اهمامتها

 ٠٠ مهلك مهمامتها هيلا بذج ىتح هتيدح ىف دمحأ درطتساو

 طقف هنكلو ٠٠ ءاعدا البو رورغ الب ةقث ٠- ةقث ىف ثدحتي هنا

 ٠٠ ءوده ىف هراكفأ ىوري نأ عيطتسيو ٠٠ ثدحتي نأ عيطتسي
 ٠٠ لقأ الو رثكا ال « هسفن ىه هنإ ٠٠ جرح الب هتاملك ىقتني نأو
 هتييصخش امنا ٠٠ هريغ دحأ ةيصخش تسيل ٠٠ ةلماك ةيصخش

 قحتسي هعوضوم نآل نيعماسلا مامتفا بذجيو ثدحتي هنا ٠*٠ ىه
 كح دش لوح ال « دمحأ لوح مامتهالا فتلي ةرم لوالو 5 مامتهالا

 ٠٠ همامأ نجعي ىأ ؛ تحدم نم ةريغب دمحا رعشي ال ةرم لوألو ٠٠

 ىهو مهنيب تسلج دقل ٠٠ اًئيشف ائيش ىليل ليازي جرحلا ادبو
 ةريزجلا ىدان تانب نأ روصتت تناك دقل ٠*٠ سلجت فيك ىردت ال

 ىرتل ىنمو ةريهش ىلا تارظنلا قرست تذخاف , ةصاخ ةسلج نهل
 ةريزجلا ىدان تانب نأ روصتت ىهو ملكتت تادبو ٠*٠ ناسلجت فيك

 اهثيدح نمضت له 2 تراتحاو ٠ نهثيدح ىف ةصاخ ةجهل نبل
 درت-ست تذخآ ائيشف اًئيش اهنكلو ٠٠ ةيسنرف مآ ةيزيلجنا تاملك
 ٠٠ اهنئمطي هناك اهبناجب عفتري دمحا اهيخا توصو . اهتعيبط
 ةارملا اهسفن ىف دجت تادبو ٠٠ اهب طيحت ىتلا ةطاسبلاب ترعشو
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 ىق درطتست اهنسفن تدجو مث ٠٠ هوجولا بقرتو اهلوح تفلتتل
 ناهبتنت مث ٠٠ ليوط نامز ذنم ناتقيدص امهنأك ةريهش عم ثيدحلا
 امهثيدح ىلا ادوعي نأ ناثبلي الو ٠٠ دمحا ثيدح ىلا تقولا ضعب

 ناتيذهم نانيغ ٠٠ رظنلا اهيلا ناسلتخت نينيعي رعشت ىليلو ٠٠
 همسا ٠٠ همسا دمحأ اهل لاق.دقل ٠٠ هسفن-طهل مدقي امهبحاص ناك
 شم ٠٠ نيترمو 2 ةرم ٠٠ دمعت الب ىليل“هيلا ترظنو ٠١ تحد
 ٠٠ ١ هي سأب ال هلكش ٠٠ لاطب

 رديل جرفن ةريهش اي ىجيت : ىاشلا برش نأ دعب دمحأ لاقو
 ؟ ٠.٠ ىدانلا ىلع

 ةيذتسم تنك سب ٠٠ هدك حرتقاح هبسل تنك انأ : ةريهش تلاقو
 ' ني مالك صلخت امأ

 اللاي ٠٠ مالك صلخاح ام ىرمع انأ : اكحاض دمحأ لاقو

 ىلبل عبتي تحدمو ٠٠ امهنيب ريسي دمحأو ٠٠ ةثالثلا ماقو ش

 ٠.٠ هتداع ريغ ىلع تمص دقو 2 نيتروهبم نينيعب
 دديت هتداعسو ٠٠ رثكاأ هملؤي هحرجو ٠*٠ بعتلاب دمحأ رعشو

 ٠ ةمواقم هافك ٠٠ ةحارلا ىلا ةجاح ىف هنكلو ٠٠ هملآو هقعض
 ٠ مويلا اذه ىف ةداعس هافكو

 لوا : اسماه ةريهشل دمحأ لاقو ٠ ةفرشلا ىلا ةثالثلا داعو
 وقيل كل :برشاح للك واح هن

 هجتاو « ىليل هبناجبو هترايس بكرو ٠ اهيخآ عم ةريهش كرتو
 ' ٠. تيبلا ىلا ادئاع

 : اههجو ىلع حرمت ةداعسلاو ٠ قيرطلا لالخ ىليل تلاقو
 ! ٠٠ توم ةذيذل ٠٠ ةشهده ةريهش نأ فرعت

 ٠٠0 ىلضفتا : اكحاض دمحأ لاقو
 تذخاو ٠٠ باحصا ىقبن انقفتا انحا : سامحب ىليل تلاقو

 ١ 5 هوا اهنوقيلت ةرمن

 1ك



 ايدنع اهمزعأ؟ ردقأ : تدرطتساو اهيخأ ىلا ترادتبسا مث

 ؟ ٠٠ هيبآ أب

 : ةعرسب لاقو + هفده ىلا لصو هناك دمحأ ةماستبا تعستاو
 اعبط ٠0

 ٠٠ ؟ ىتما اهيمزعتاح : درطتساو . هتخأ ىلا تفتلا مث

 نيتمستبم نينيعب اهمامأ ترظنو اهتسلج ىف ىليل تلدتعاو
 اهنأك تلاقو ٠ ةريهشو ىه اهمضي ديدح ملاع ىلا علطتت اهنأك
 ٠٠ اهاعم قفتاو « نوفيلت اهل بر 2 هركي : اهسفن بطاخت

 ٠٠ تيبلا ىلا الصوو
 اهاتخا اهتلبقتساو « اهتاوطخ ىف زفقت ىهو ىليل تلخدو

 ٠*٠ ؟ نيف متحر : ةفهل ىف ةليبن تحاصو . ةعلطتم نويعب
 ٠٠ اهي اقحليل , اهتفرغ ىحن زفقت ىهو ىليل امهل تراشأو

 :امهتجافت اهناك , امهءارو بابلا قلغت ىهو تلاقو « اهءارو ايرجف
 ! ٠١ ةريهش تفش

 ٠٠ ؟ نيم ةريهش : ىفيف تلاقو
 ٠ دمحا هيبآ ةعاتب ةريهش :. ءابغلاب اهمهتت اهناك ىليل تلاقو
 ٠٠ ىكحا ؟ ٠٠ هيا اهلكش : اهلجعتت ةليبن تلاقو

 اهيذيعو ٠١ ناتاش اهرعش ٠٠ نانج : سامح ىف ىليل تلاقو
 ٠ هركب ةياغل كيش ىلوقت ىلضفت ٠*٠ كينش ٠٠ كيشو ٠٠ سحلت
 هدك نم قرأ الو لمجأ عباوص تفش ام ىرمع ٠٠ سوهت اهيدياو

 ةلئاق ةليبن اهتلجعتو 2 اهسافنأ طقتلتل ةهرد ىليل تتكسو
 ٠ ٠ ؟ نيف اهيتقشو

 ٠٠ ةريزجلا ىدان ىف : اهيتخأ ىلع ىهابتت اهناك ىليل تلاقو
 ٠*2 ؟ ةريزجلا ىدان_ىتحر': ةشهد ىف ةليبن تلاقو

 ٠ هباحصأ لكب ىنفرع هيبآو ٠٠ هويأ : ىليل تلاقو
 ىلع نيحزنقتملا ةريزجلا ىدان عوتب نم اهيقالت : ىفيف تلاقو

 ٠٠ ىضافلا

 دا



 اهمزعأ ىنأ دمحأ هيبآ عسو تقفتاو د ىتيماص تقدو مح ةقيقرو

 ٠٠ اندنع

 ىلع اوقفتا صالخ مهنا ىلايهتم ٠٠ صلاخ دج ةلاسملا دخاو
 راوج ::+ :ةاوجلا

 ريغ نمو « انل لوقي ام ريغ نم اهزوجتي ىنعي : ىفيف تلاقو
 َّ ع 3
 ٠٠ اهتيبحام ىز اهيبحتاحو « اهيقفوشتاح هركب : ىليل تلاقو
 ٠٠ ؟ نامك نيم ىتفشو : ىفيف تلاقو

 ٠ ىوق شينتبجعام ٠* ىنم اهمسا ةدحاو : ىليل تلاقو
 تحدم همسأ دحأو مهيف*٠ * نييدّومو فاطل مهلك ٠٠ هيبآ باحصأو
 ٠٠ ةيوش ةئيرج هينع امنا , لاطب شم هلكش

 ٠ اههجو قوف تحدم ىنيعب سحت لازت ال اهناك ىليل تمستياو
 فكي ال ثيدحلاو ٠٠ اهلأست ىفيفو ٠٠ اهلأست ةليبن تداعو

 00 نهذيب

 ٠ هتماجيب ىدتريو هبايث علخي ادبو .* هتفرغ دمحأ لخدو
 سحاو ٠٠ هباصعأ لك ىخري ٠٠ ذيذل بعت ٠٠ هب ضيفي بعتلاو
 ٠ تاده دق اهلك ايندلا نأك ٠٠ داع دق هناك اماجيبلا ىف ىهو

 ىف عوطت ذنم ٠١ اماجيب دتري مل ىتم ذنم ٠٠ مالسلاب سحأ
 ىف ىهو مث بيردتلا ركسعم ىف ىهو ماني ناك دقل ٠٠ نييئادفلا
 , ةيركسعلا بايثلا نيب ريبك قرف ٠٠ ةيركسعلا هبايثب , ةكرعملا
 امهنم لك هريثي اميف قرف هنكل : لكشلا ىف اقرف سيل ٠*٠ اماجيبلاو
 ٠ مالسلاو برحلا نيب .قرفلا هنا ٠٠ :ىلخاد ساسحا نم

 ٠. اهب ناعو . نوفيلتلا ةلآ لمحو . ةفرغلا نم جرخو
 ةدهن دهنت مث « هردص ىلع نوفيلتلا عضوو ٠ هشارف ىلع ىقلتساو
 هشارف نأ دقتعي نكي مل هنا *٠ شارفلا لمجا ام ٠-٠ هللا ٠*٠ ةقيمع

 تن



 نم ٠٠ ريرحلا نم شارف ىلع ماني هناك ٠٠ ةموعنلا هذه لثمب
 ٠٠ ماعتلا شير

 ناقو « نوفيلتلا صرق رادأآو ٠٠ هيغت ضعب هنع ضفنو
 ثيدحلا نع اعطقني مل امهنأك ٠ ةيحتلاب اهأدبي نأ نود . ةريهشل

 : ديدج نم هاآدبي ىتح
 ٠ ! ؟ ابابو امامل ىتلق
 هيأ ىلع : امعان اقيقر هينذأ ىف قفدتي اهتوصو ةريهش تلاقو

 .ةياجلا ةعمجلا لبدلا سنلن انثا ٠٠ انقافتا ىلع : دمحأ لاق

 اننا نيرظتنم مه : اهتماستباب جضي اهثيدحو ةريهش تلاقو
 . ريغت كالخ ىللا هيا ٠٠ ىمل لوق امنا ٠٠ تقو ىأ ىف لبدلا سبلن
 ٠ ؟ كيأر

 ازا .تويغ ام رمق انا" + ناكتا نق لاق
 ىقالت ام دعب الا لبدلا شسيلن ام نيقفتم انك شم انحا : تلاق

 ا لفك
 ةزهاجلا نيتاسفلا ىلضفت ىتنا :.لاق مث ؛ اليلق دمحأ تكسو

 .++ ليصفتلا لاو
 ٠٠ ؟ تقولد هد لاؤسلا ةبسانم هيا : ةشهد ىف تلاق

 ْ *٠. ىنيبواج سب : لاق
 زفاجلا نم نسحا.ليصفتلا ٠٠ اعبط ليصفتلا : تلاق
 نقلا ام ةياغل نكيتتسا "ول تهرب نك :دارهتلا و: + لاق

 تقولد نم ىنيتزوجتا ىلو ٠ زهاج زوج تدخ كناك ىقبي « لغش

 نأ ركاف تنك ٠٠ ناطلغ تنك اناو :٠ ليصفت ىزوجتتب ىقبت

 ٠٠ نسحأ ليصفتلا نا تفرع امنا ٠٠ .لدصفتلا نم نسحأ زهاجلا

 ضعب عم ربكن ناشلع « تقؤلد نم ضعب عم نوكن مزال اننا تفرع

 ىف ىبعتتي ام ىز ىف ىبعتت ٠٠ ضعب عم بعتنو ٠٠٠ تقولد نم
 تيقل انأ امنا ٠٠ ناتسف ىنا هدك ىنعم شم ٠٠ ناتسفلا ليصفت
 ىقبي ٠٠ ىريكفت صن هدخاو ىتناو . ىنع ةديعب ىتنا ام لوط كنا

 نفت



 ٠*٠ نسحأ لغتشا ردقأو اياعم هلك ىقبي'  ىريكفت ناشلع زنوجتن مزال
 ةلغش :لغتشأ زياع * ٠ ةريهش أد ةريغص ةلغش لغتشا زياع شم انأ

 شحصي امو ٠٠ ريغص ىدتبآ ىرورض امنا ٠*٠ اهْيب ربكأو ةريبك
 ىنيدعاست ٠٠ اياعم ىنوكت مزال ٠٠ ريغص 5 ىدحول ىنيبيست

 ٠ ربكأ ام ةياغل ٠٠
 ءكبحابام دق كتيبحام ىرمع انا :ملات. توا ىف ةريهش تلاقو

 تيقل تنا ٠٠ :ةينات ةجاح تنأ ٠٠ دمحأ اي تريغتا تثا ٠*٠ تقولد

 شم كنا ىل لوقتب تنك امأ ركاف ٠٠ اهنع هيات تنك ىللا كسفن
 ؟ ٠٠ نيف اهتيقل ىرت اي ٠٠ اهتيقل كنا ةدكأتم انأ ٠٠ كسفن ىقال

 ٠٠ ىسفن ىف اهتيقل : ةتفاخ ةكحض كحضي وهو دمحأ لاقو

 ٠٠ اهيقالا ناشلع ةكرعم موقت مزال ناك سب
 ٠*٠ امامو ابابل لوقأ تقولد حوراح انأ : ةريهش تلاقو
 ىلضفا “٠ ةيوش ىنيملك ٠٠ ىنتسا ٠٠ ال : دمحأ لاقو

 ىليلوق *٠ .ةليوط ةياكح ىليكحا ٠١ حبصلا هركب ةياغل ىنيملك
 5 ترفاس ام موي نه هيا ىتلمع

 ٠٠ ىديس' اي فوش + ةحرفلا .نيثرك اهتؤصو ةريهش تلاقو
 ٠٠ تنكو ٠*٠ فراغ تنا ام ىز رمحألا لالهلا ىف تعوطتا

 : ةلئاق تدرطتسا مث

 ٠٠ ؟ تمن تناأ ٠٠ دمحأ

 ٠.0 ةسل* ٠ ال : تفاخ توص ىف دمحأ لاقو
 قوف نوقيلتلاو ++ اريثك .تملكت +٠ ملكتت ةريهش تدرطتساو

 ىف فري ذيذللا بعتلاو ٠٠ هنذا قوف ةعامسلاو . دمحأ ردص

 ٠٠ هينيع قوف نايخرتست هانفجو ٠٠ هباصعأ
 ٠٠ ءاشعلا ىلا هوعدتل ةرجحلا ىلا هما تلخدو

 قوف ةعامسلاو ٠ هردص قوف نوفيلتلاو ٠٠ امئان هتدجوو
 قفرب ةعامسلا تبحسو ٠٠ نوفيلتلا تعفرو ٠*٠ تمستباو ٠٠ هئذأ

 اهنذأ ىلع اهتهضوف ٠٠ اهنم ثعبني اهتوص تعمسو +٠ هدي نم

 تفر



 نم عستت اهتماستياو اة ةريهش توص ىلا تعمتساو 8 ةهرب

 ٠* ! مان دمحأ * ٠ ىتبيبح اي ريخ ىلع ىحبصت : نانح ىف تلاق مث

 ةداعتسلاب  ضيني' اهههوو + نكرالا ىلع نزقيلخلا مالا تعنضوو
 ٠٠ اهيتفشب هنيبج سملتو « هيطغت , اهنبأ قوف تنحنا مث « ةبيطلاو

 لذت

 تحارتسا مي ٠٠ .رعذ ىف هلوح تفلتو « ةتغب هينيع دمحأ حتف

 اسلاج لدتعي ىهو مستباو « هترجح ىف هسفن دجو امدنع هانيع

 ٠ ةكرعملاب ملحي ناك ٠٠ اجعزم املح ىأر دقل ٠٠ هشارف قوف

 .طقسي ىهو لامك ىأرو ٠٠ اعيرص طقسي مث خرصي ىهو دلاخ ىار

 ىلع نوحطبني مهو نييسنرفلا دوثجلا ىارو ٠٠ همدي اجرضم
 ىلافنسلا ىدنجلا هجو ىارو ٠٠ هيلا ةبوصم مهقدانبو ضرالا

 عيطتسي .ال هنأ ٠٠ لتقيو ٠٠ لتقي هسفن ىأرو ٠٠ همامأ ابصتنم

 ٠١ هيمدق تحت عفدرتو هب طيحت ةريزغ ءامدو ٠* لتقلا نع فكي نأ

 مدلا نم ديزمه ٠٠ عفترتو ٠٠ هرصخ ىلا لصت ىتح رشكأ عفترتو

 ٠ هقرغي داكي مدلا نم رحب ٠٠
 مل هنا ٠٠ بحسنا دق مدلا رحب نا ٠٠ ل دمحلا ٠٠ نكلو

 ٠* هقيب ىف مالس ٠٠ مالس ايندلا نا ٠٠ لتقلا ىلا ةجاح ىف دعي

 ش ٠٠٠١ هبلق ىف مالسو .

 ىف ههجو غرم مث ٠*٠ ىلعأ ىلا هيعارذ دشو ٠ هدسج طمو
 طقتلا مث ٠٠ ةكرعملا راثآ نم هيلع ىقب ام حسمي هناك , ةداسولا
 دامو © اهابسم فصنلاو ةسماخلا اهنا + اهيفأ ظنو هتعاس

 مسستبي ٠*٠

 انف

 ( " ي 2 سمشلا ءىفطت ال )



 هبستكأ. ءىشن ٠١ ريكبتلا اذه. لك اركبم ظقيتسي نأ دوعت دقل
 25٠٠ لاتقلا ناديهم نم

 و ناك رعشي هنا ٠*٠ اققاو نفقو , هدسج نع ءاطغلا حازاأو
 ٠ هحرج مالآي الؤ ٠ « فغضلاب رعشي دعي مل ٠*٠ هيلا تدترا دق اهلك
 ٠. اداه امئان لازي ال هلك تيبلاو ٠٠ مامحلا ىلا اطشن راسو
 خبطملا لخدو ٠٠ نولطتبلاو صيمقلا ىدتراو داع مث ٠٠ لستغاو

 ٠2 نينس ذنم ٠ * ليوط تقو ذنم تيبلا خبطم لخدي ممل هن هنأ ٠*
 5 :تيبلا لخاد هي نمشي ال اناكم يللا ناك

 اتقو ىضق ٠٠ ركسلاو ىاشلا ةبلع نع خبطملا ىف ثحبي ادبو
 اريخأو ٠٠ جاردالاو بيلاودلا لك حتف ٠٠ امهنع ثحبي اليوط
 ىاشلا هسفنل عنصي فقوو ٠٠ ناجاتوبلا دقوم لعشأو ٠١ امهدجو

 نلف .؛ نآلا هتاوخأ نم ةدحاو:ىأ همأآ تلخد ىل ٠ :.مستبي هاعو

 ٠ هسفنل ىاشلا عنصي نأ عيطتسي هنأ قدصت نل١ ٠ اهينيع قدصت
 , هبتكم ىلا سلجو ., هتفرغ ىلا داعو ىاشلا بوك لمحو

 هملق كسمأ مث , هماما اهعضو ءاضيبلا قاروالا نم ةمزح جرخاو
 ٠ ةقرولا فصتنم ىف بتك مث ٠٠ :ىاشلا بوك نم فشرو '

 مث ٠٠ هيتك ىذلا ناونعلا تحت اطخ رجو ** «( انرصتنا فيك »

 هذا ٠٠ ةهرب هركف حرسو ** ىاشلا بوك نم ىرخا ةفشر فشر
 ,ةيسايسلاو « ةيبعشلا بابسألا فرعي ٠٠ انرصتنا اذامل امامت فرعي
 ٠ رصنلاب تطاحأ ىتلا ٠ ةيلودلاو

 ٠ هباصعأ لكبو ٠ هنهذ لكب ةقرولا قوف ىنحناو
 نأ مه املك ددرتي نأ دوعت امك ددرتي مل ٠٠ هملق ىرجو

 ٠٠ ةفاج ةليقث هملق تحت نم قثبنت تاملكلاب رعشي ملو * ٠ بتكي

 ٠0 قرشم فاص هنهذو ٠ ملكتي هناك ٠٠ ةسالس ىف بتكي هنا
  تاساردلاو تامولعملاو ٠٠ ديعي ىلا هلالخ نه ىري نأ عيطتسي
 ىلا ةجاح نود « همامأ فشكتت ةريثكلا هتاءارق لالخ: اهعمج ىتلا
 تناك ىتلا ةنازخلا حاتفم ملست هناك ٠٠ باتك ىف اهيلا عجري نأ
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 دق بحسلا نأك ٠٠ هتاءارق اهدف نزتخي ناكو , هسفن نم نكر ىف

 ٠. سمشلا ىف بعلت هؤارآو .هتامولعم تجرخو ٠+ تعشقنا
 ٠٠ ةعرس ىفو ++ ةقثا ىف بتكيو **  بتكيو +٠ بتكي ىهو

 بوك ىسنو ٠٠ ددرتلل هدنع تقو الو « ةتغب هءادعأ هجاو هناك
 ٠. ىئاشلا

 وهو 2 تقولا نم هيلع ىضم مك ىردي الو ٠٠ بتكي درطتساو

 فزعت اهناك لوقت ىليل هتخا توص ىلع هسأر عفر هنكلو ٠+ بتكي
 ىباسح ةلماع تنك انا هد *٠ هيبآ اي تيحص تنا : حابصلا نحل هل
 5 كيحصأ لخدا ناشلع ىردي ىحصأ

 «ريخلا حابص : الئاق , اهلبقو قفرب هيلا اهبذجو اهيلا ؛تفتلاو
 ٠ ؟ راطفلا كل لمعا : ةحرف ىف هيلا رظنت ىهو ىليل تلاقو
 ٠٠ ىتقولد شم ٠٠ ال : قرولا ىلا دوعي ىهو لاق
 : لوقت تداعو 2 اهنع لغشني هارت ىهو ىليل تاكلتو

 1 فتي كتلوأ كل وساع قات
 ٠٠ نيدعب ٠٠ ىليل اي نيدعب : ةباتكلا ىلا نوعي يفر لاقر

 هكرتت نأ ىشخت ةت اهناك ٠ ءاجر ىف هيلا رظنت ةفقاو ىليل تلظو
 ذقفت نأ شفت :اهناك. + :نيؤحلا ايداع: ىلا* * اينسفن: ىلا 'دوقتو
 ا ملاع ٠٠ هياوبا اهل حتف ىذلا ملاعلا
 ٠٠ هنع دعتبت نأ ديرت ال اهناك . ةلقاثتتم تاوطخ

 ٠٠. بتكي دمحأ داعو

 : ةلئاق « هلبقت هقوف تنحناو « هما تلخدو
 ٠ ىبيبدح اي ريخلا حابص ٠*٠ دمحأ اي ريخلا حابص
 ٠٠ امام اي ريخلا حابص : اهتلبق اهلدابي وهو دمحا لاقو
 حابسح شكلتلق ام ةنس ىل ىقب ىنا ىل ايهتم : مالا تلاقو

 ٠٠ ىرس ىف موي لك كل اهلوقاب تنك ىنا ىلو ٠٠ ريخلا
 ٠. اهلبقت هتماستباو , بح ىف دمحا اهيل رظنو
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 ٠٠ ةيوش لوفشم ىلصأ ©٠٠ امام اي شيلعم : دمنحأ لاقو
 ميف ىردت ال اهناك , لؤاست تارظن مالا تارظن ىف تعفتراو

 قرولا ىلع ةعيرتس ةرظن تقلا مث ٠٠ الوغشم اهنبا نوكي نأ نكمي
 : تلاق مث « هيف بتكي ىذلا

 ٠٠ اوس رطفن كانتساح انأ ٠٠ ىبيبح اي بيط
 ش : اهوجري هناك دمحأ لاقو
 لغتشا اح هسل انأ ٠٠ امام اي ىتنا ىرطفا ٠٠ اال ٠٠ اال

 ظ ٠0 ريتك
 ٠٠ تجرخ مث « هنئمطت اهناك مالا تمستباو
 : *٠ بتكي داعو

 ةيجت ىقلتو هلبقت امهنم لكو ٠٠ ىفيف مث ٠١ ةليبن تلخدو
 ناك 2 دمعتم ءوده تييلا داسو .٠ بتكيل هناكرتتو ٠٠ حابصلا
 رفوي نأ ىلع صرحيو « لمعي نأ ىف دمحأ ةبغر مرتحي هيف نم لك
 ٠.. لمعلا ىلع هثيعي اءوده هل

 ٠٠ ةباتكلا نم دمحأ ىهتناو

 بعت ٠٠ بعتب رعشي ىهو 2 دعقملا رهظ ىلع. همسجب لامو
 ٠ بعتلا ةذل نم للقي ال ملأ هنكلو ٠٠ اليلق هملّؤي هحرجو '٠ ذيذل

 ! ٠٠ ربخ اي ٠٠ هتعاس ىلا رظنو
 فصنو تاعاس ثالث نم رثكأ ىضق دقل ٠٠ ةرشاعلا ةعاسلا

 اضيأ رعشي مل هنا ٠٠ تقولا رورمب رعشي مل هنأ ٠٠ بتكي ىهو
 لمعلا نا ٠٠ اهداق ىتلا ةكرعملا هتقرفتسا ىذلا تقولا رورمب
 ٠20 هتقو نع ناسنالا لغشي امهالك ٠٠ ةكرعلاك

 عيطتسي هنأ دقتعي نكي مل ٠٠ شهدو ٠٠ هبتك ام ارقي ذخآو
 دقتعي نكي مل اضيأ هنا ٠٠ ةطاسبلا هذه لكبو ٠٠ اذه لك بتكي نأ
 ٠٠ اهيف رصتنيو ةكرعم دوقي نأ عرطتسي هنا

 داكب وهو ٠٠ ءاطخألا ضعب ححصو ٠٠ هبتك .ام ارقي درطتساو
 ٠ هسفن ىف هفرعي نكي مل اصخش ,2 رخآ اصخش .روطسلا نيد ىري

 نق



 ٠٠ ةليلق ركف هنكلو ٠٠ هبتكم جرد ىف هارق ام عضي نأ مهو
 8 ةتكاجلا ىدترا مك 0 ةتفاركلا ىدتري ذخأو ةيالود ىلا هجتأ مك

 ةرتسلا بيج ىف اهعضوو « صرح ىف اهبتك ىتلا قاروالا ىوط مث
 , ٠*٠ اهتمالس ىلا نئيطي هناك هيديب اهيلع طغضو « ىلخادلا

 قوف اهيعوكب تزكترا دقو هب قصتلت داكت هبناجب تفقو « ىليل
 مالا تءاجوأ 5 هلوح اتسلجو ةليبنو ىفيف تءاجو ٠٠ ةدئاملا

 ىوري نأ هنم .؛ظتني نهناك هيلا نعلطتي نهلكو٠ ٠ هتلابق تسلجو
 ه١ ةياكح .نهل

 ٠ ؟ مترطف : دمحأ لاقو

 : ةليبن تلاقو
 ٠٠ شتردق ام نيدعبو «٠ ةعست ةعاسلل كتينتسا انأ

 ٠ شرطفبام انآ فراع تنأ : مستبت نأ لواحت ىهو ىفيف تلاقو

 وو هيناجب تسلج مث

 نحصو « نجلا عطقو ٠ ىبيرملا بلع قوف « هينيعب دمحأ رادو
 : اكحاض لاق مث « ضيبلا

 ٠٠ سدعلا ىلع تدخ صالخ انأ ٠٠ ؟ سدع شمكدنع اها |

 ا رضحي خابطلا ىلخأ هركب : شهدت نأ نود مالا تلاقو :

 ١ دع

 شيجلا عاتب نم سدع مزال 0٠٠شعفنيام : اكحاض دمحا لاقو
 *؟ ةدراهنلا هيا ىلمعت اح : الئاق ىليل. ىلا دمحا تفتلا مث

 ٠٠ عجرت ام ةيافغل كانتساح : ةكحاض تلاق

 'هلغشم الو هلغش شيكرو اه نا ىلوق « ىف شيكحمتتام : لاقو

 دهدملا ىحورت ىدتبت ام : الئاق درطتساو , اههجبو ىف رظن مث
 ٠٠ ىنات

 ادفع



 نأ لواحت ىهو تلاقو « اهينيع قوف ىليل شومر تشعتراو
 ٠.* هيبآ اي ىقب تربك انأ : كحضت

 تنا ٠* ىقيسوملا ىلع ربكي شدح ام : اداج دمحأ لاقو
 5 تربك قاما لس

 : اهحرج سم دمحأ نأك رمحي اههجوو تلاق
 20 ؟٠ هتملعتا ىللا لك تيسن انأ سب

 كسضعي ىدح ٠** ديدج نم ىدتبا ٠٠ هلامو : كدمحأ لاقو

 اناو ىليلوق , ىكولبقي شوضرام اذاو ٠٠ دهعملا ىحورو ؛ ىتقولد
 5 نامرجيت ناتسألا ملكأ حورأ

 ١+٠ 9 هفرعت تنا : ىليل تلاقو

 : ةقث ىف ْمستبي وهو دمحأ لاقو
 ٠ هملكأ ناشلع هفرعأ ىرورض هوه

 ديلا جول ول ند ++ هينا امن قح كل : ةليمك تلاقو
 : ةريغص ةماستدا مستبت ىهو ىفيف تلاقو

 ! ٠٠ ركاذزأ شفرعأ امو ٠٠ ىنات عجرتةشودلا :ناشلع

 لسه ٠٠١ هدصق نع هلاست اهنأك اهتبأ هجو ىف مالا ترظنو

 ؟٠ اهتايح لك تدسفأو ٠ ىحتفب اهتعمج ىتلا ىه ىقيسولا نأ فرعد
 : ىرشأ ةرم اهظح برجت نأ نع اهتنباب نضت اهنأك تلاقو

 شتقب امو تربك تقولد ىليل ٠٠ دمحأ اي هد دهعملا شالب ام.
 اهل بيجن ٠ اهتقو لغشت ةجاح ىقالت ناشلع ناك اذا ٠٠ ةريغص
 : ٠٠. تيبلا ىف سردد

 : قيقر مزح ىف دمحأ لاقو

 :كترضح الو ** ةريبك شم ىليلو ٠*٠ امام اي نسحأ دهعملا

 رح اهل اهنيا ةبعادم نم مألا هجو ردخاو

 ٠٠ ؟ ةدراهنلا ىحورت اح : الئاق , ىليل ىلا دمحأ تفتلاو
 ٠ يضاح : اهترظن تركعت دقو + تفاخ توص ىف ىليل تلاقو
 ٠٠ حور اح : رارصأ ىف تلاقو « اهسأر تعفر مث
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 لاقو ٠ هماعط .نم ىهتنا نأ دعب ماقو ٠ حرم ىف دمحأ مستباو
 د اناعم ىدغتي هييجأ نكميو «٠ دومحم .لياقأ اح انأ : همأ'

 2 : كحضي اههجوو مالا تلاقو

 ىبرتمو بدؤم ٠٠ ىوق هتيبح انأ هد ٠٠ الهسو الهأ
 ا ٠٠ سان نبا هيلع نيابو

 هيلو. ضقت نق :اهانيع تستراوا» ةلينت ةئاشتنا تيستاو
 : لاقو « اهرفقم ةسيلتم اهطبضي هناك .دنعأ اهيلا

 ٠٠ ؟ ةدراهنلا هيل ةكرشلا .شيتحر ام ىتنا
 شم كاركأف تنك ٠٠ .نوفيلت مهل تبرض ٠٠ ةزاجأ تدخ : تلاق

 ٠٠ كاعم دعقن احو 2 ةدراهنلا جزختاح

 !؟ ٠٠ ىوق ىكاعلدم ةكرشلا نياب ىد : دمحأ لاق

 ىلع مصاخ هسل ىعاتب سيئرلا هد ٠٠ تير اي : ةليبن تلاق
 ٠ * باوج ىف نيرطس تيسن ناشلع « حرابما لوأ نيموب

 م ئلهاتست : دمحا لاق
 : مالا تلاقو
 ٠ ؟ كعاتب حرجلا فوشي ناشلع روتكدلل حووت اح شم. -

 : ىهابتي هناك دمحاأ لاقو

 ٠ طايرلا ىل اوكفي ناشلع ىركسعلا ىفشتسملا ىلع توفاح -
 : نارصا ىف مألا تلاقو

 شنمطا ام انا ٠٠ زرحم ليعامسا روتكدلل حورت مزال ٠٠ ال

 ٠٠ نرحم كيلع ىنمط اذا الا

 : اهل مستبي ىهو دمحأ لاقو
 ٠ نامك .زرحم روتكدلل حوراحو ٠٠ رضاح
 اجراخ ريدتسي وهو .درطتساو 2 ىفيف. هتخآ ىلا تفتلا مث
 ناعم ئدنتم يحيد :نيما ذاتيمألل ىلوقتا سيدنكا اه د
 ٠ هتفش ىل : ةرارمو ساي ىف تلاقو « اهيتفش ىفيف تولو
 داعو اتيت روق“ هناك فقوت مث. .تاوطقعضب محا ناسو

 هذه



 ٠٠ ةملك ىحمست ٠٠ ىفيف : مستبي ىهو لاقو ىفيف ىلا تفتلي
 نم نكر ىلا اهبحسو اهدي نم اهكسمأو ٠ ىفيف هيلا تءاجو

 6-4 يكالعزم ةحاح ةنف ٠ يايلوقا+ انساع لاقو“ +. وهنلا
 نم ادحأ نا ٠-٠ اههجو لك ةشهدلا تسك ٠+ ىقيف تشهدو

 ٠٠ تاذلاب دمحأو ٠٠ اهيضغ رس نع ادبأ اهلأسي مل اهتلئاع دارفأ

 هنأ ىلع اهناسل ةطالسو اهمهجتو اهبضغ نوذخأي اعيمج مهنا
 نا ٠٠ اهنع فيفختلا اولواحي نأ نود اهنولمحتيو ٠٠ اهيف ةعيبط
 ةهرب ىفو ٠* هرظتنت نكت مل لاؤس ٠٠ هلاؤسب اهاجاف دق اهاخأ
 نكلو ٠١ ةبضاغ العف اهنا ٠١ اهبضغ رس فشتكت نأ تلواح ةغيرس
 اه سفن عنقت نأ عيطتنست ال لقألا ىلع ىأ ٠٠ ىردت ال اهنا ؟ اذامل

 ٠٠ اهيضغل اهلعتفت ىتلا بابسألاب

 ٠ ةنالعز شم **+ اديأ ٠٠ ال : اهينيع' هنع ىفخت ىهو تلاقو
 : هتماستياب اهيلا ددوتي ىهو دمحأ لاقو

 ريبكلا ىكوخأو ؟ ىكوخا شم انأ ٠٠ ىفيف أيا ىنع ىبختب
 ! ٠0 نامك

 ةسيوك انأ ام ٠٠ ةجاح شيفام ٠٠ هيبآ اي اادبأ : ىفيف تلاقو
 ْ 00! 6+ ههمآ

 ؟ نيمأ نيبو كنيب ةجاح لصح : اهدعاسي هناك دمحأ لاقو

 ٠ نسب ٠*٠ ةجاح شلصحام * ال : ةعرسب تلاقو

 ش ٠٠ ؟ هيا سب : ةعرسب لاقو
 : قرتحي بشخ ناخد هناك اهسمهو ٠ اسمه تلاق

 ٠*٠ دقعتتو الا اهلمعأ ةجاح شيفام ٠* ةدقعم ةحاح لك سب

 : تابمح ٠٠ ىنبطقي هج نيمآ ام موي ركاف ** ىئقحالم سحنلاو
 ٠٠ برحلا تماق باتكلا بتكناح انك اه مويو ٠٠ حودمم ةثداح

 ٠٠ ؟ هيأ هيتذ نيمآو : ةقر دادزأ دقو دمحأ اهعطاقو ٠٠ و

 ٠٠ موش همدق : ةدح ىف تلاق
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 شحصي امو ةملعتم ىتنا ٠٠ ةطيبع شيقبت ام : ةطاسب ىف لاق
 د هد مالكلا ىلوقت

 ٠*٠ سكتم اهسارو « ىفيف درت ْملو
 8-5 هيبحتي شم ىتنا الئاق دمحأ درطتساو

 ٠ ةفراع شم ٠٠ هيبآ اي هفراع شم : ءاكيلاب مهت اهناك تلاق

 ٠١ ىد دلجلا نم شفطأ ىل ايهتمو ٠٠ ةناقهطو  ةناقهز انأ

 ٠ ةثعبلا ىف نيمآ عم ىرفاست احو : ىشفطت اح ىتنا ام -

 | ا رطل ا ا فرق ل راق

 *شلصحتيام اهانمتاب ةجاح لك ٠ شنظأ ام « فراع نيم : تلاق

 ىكوخأو « اوبحسني زيلجنالا نا ىنمتت ىتنك شم ىتنا : لاق

 ٠*٠ ؟ ةمالسلاب عجري

 ب : هيلا رضظنت ال ىهو تلاق

 حورجم تعجر ٠* تعج جب اناو :٠ اويحسا ةيلجتالا م لاق

 2: تعجرءامنا 3* ديم

 + انيتيطت فر ةوعدلاو + ىنيف تتكبر ش
 700 نانح ىف الئاق دمحأ درطتساو

 ٠٠ درت ملو ٠٠ اناعم

 ٠٠ ىرطاخ ناشلع : هيلا اهبذجي وهو درطتساو

 ىفيف تسمهو ٠٠ اهنيبج قوف اهلبقو ٠ هردص ىلا اهمضو

 ٠١ ريضاح : ةنانحب ةروهبم
 اههجو عفرو اهنقذ تحت هدي عضوو  هردص نع دمحأ اهدعباو

 ** ىمستبت ىحمستن : امستبم لاقو « هيلا

 0 ةريغص ةماستبا ىفيف تمستباو

 ىد نم ربكأ ةماستبا زياع.٠٠ نامك : دمحا لاقو

 ٠ ىقيف ةماستبا تعستاو
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 ناشلع « ايارملا مادق ىمستبا ىرجا ٠٠ هللا : دمحأ لاقو
 ٠. سوهت كتماستبا ىد٠ * هيا دأ ةولح ىقبتب ىفوشت

 ٠٠ اهيلق ءلم ىفيف تكحضو
 ٠٠ ىوق ترخاتا انأ هد ؛ ' هاي : لاقو .هتعاس ىلا دمحأ رضظنو

 ٠. ٠ اهينيعب هرهظ ىنع حسمت اهناك هءارو رظنت ىفيفو ٠- ةعرسم ىطخ ىف جرخو

 ش ش ٠٠ نيتمستبم نينيعب قيرطلا ىف سانلا ىلا رظني وهو 2 ةزيجلا ناديم ىلا اهداقو هترايس بكرو
 ٠٠ حابصلا ىف هبتك امم ةلماك تارقف عجرتسي هسقن دجوو

 هسفن شقاني ادب مث ٠٠ بلق رهظ نع اهظفحي هناك ”" اهلتري هناك
 ٠. ةسملكلا هذه ريغي نأ لضفالا نم لعلو ٠٠ عوضوملا نع ةجراخ اهنا ٠٠ ةرقفلا هذه فذحي نأ لضفألا نم لعل ٠ ' هبتك اميف
 لمعتتسا هلعل , ىداع ناونع هنأ ٠٠ « انرصتنا فيك » : ناونعلاو
 ٠ عقوأ نوكي هنا 5 « صنخلا قيرط » : هلعجي ال اذال 2 لبق نم
 هنا ٠٠ اًئيش هنم ريغي نل "٠. هبتك امك لاقملا كرتيس ٠٠ ال ٠١ ال
 امك هلمحيسو ٠٠ هلك هنع لدعي دقو ؛ ىهتني نلف « هيف ريغي ادب ىل
 وهو ٠٠ ريرحتلا سيئر ىلا هسفنب همدقيو « ىعولا » ةلجم ىلا ىه
 هنا ٠٠ هتاباتك نم هفرعي هنكلو « ايصخش ريرحتلا سيئر فرعي ال
 هيعو طويخ ىقلت دقو ٠٠ ليوط نمز ذنه « ىعولا » ةلجم ءارق نم
 قفتي هنا ٠٠ اهيف هلاقم رشني نأ لضفي ىهو ٠٠ اهتاحفص قوف نم
 ةيعربسأ ةلجم ىف لاقملا رشن نأ دقتعي هنا مث ٠٠ اهتسايس ىف اهعم
 ةيعوبسألا ةلجملا ىف لاقملا نا ٠٠ ةيموي ةديرج ىف هرشن نم لضفأ
 نأ عيطتسي له ٠*٠ نكلو ** ى *' ءىراقلا نهذ ىف رثكأ شيعي
 ةيصخشلا هتفصب ال « هلباقي نأ هقح نم نا ٠١ ريرحتلا سيئر لباقي
 هنا ٠٠ لواحيس . .لاح لك ىلع ٠٠ ريرحتلا سيئر هتفصب نكلو
 ٠. رصتناو لواح هنكلو , ةكرعملا ىف رصنلا نم ادكاتم نكي مل
 ٠٠ ريرحتلا سيئر لباقي نأ اضيا لواحيلف
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 ىف رظنو ٠٠ ةزيجلا ناديم نم بناج ىلع ةرايسلاب فقوو
 دوصحم عم هدهؤمو ٠* عير الا ةرشع ةيداحلا اهنا “٠ هتعاس

 نم الدب هتيب ىف هيلا بهذي. ال اَذال ٠٠ ةرشع ةيداحلا ةعاسلا

 .. ناونعلا فرعي هنا ++ ؟ ةعاس عبر هراظتذا

 ةزيدلا ناديم نم عرفتملا لولغز دعس عراش ىلا هترايس داقو
 فقراو +٠ اهنلعت هلدق 2 يجيروشلا“ ةراح نع ةزاملا هما لاس مث
 وطخي ٠٠٠ هيمدق ىلع راسو « اهنم لزنو ةراحلا باب ىلع هترايس
 نأ.ىنمتيو اهروصتي ناك امك . نيحجانلا تاوطخ ٠٠ ةيوق تاوطخ.
 ووجب عضي مث , هئاذح بعك ىلع اهب لزنيو همدق عفري ٠٠ اهوطخي
 هنكلو ايوق. اناسنا طقف سيل حجاتلا +٠ .رثحخو +“ قفرب ءاذحلا
 + قدح ناسلا اضْنأ

 لابقطألا نم قيرف هب طاحأو «.ميدقلا تيبلا ىلا هسأر عقرو

 يدم ةحاأأو هلاس مث + هتوركذتي نأ نولواحي مهفاك هيلا قوعلطتم
 +٠. ؟ نيم نياع كترضح
 حاتفلا دبع دومحم ذاتسألا : امستبم لاق

 : دحاو سفن ىف نالفط باجأو
 ٠ نيميلا 5 ىللا ةقشلا ٠٠ ىناتلا رادلا ىف دومحم ىلع سل

 ةلكاتملا ملسلا تاجرد دمعسضو « تيبلا ءانف ىف دمح'ا لخدو

 رهاظم الو « اًئيش هسفن ىف تيبلا مدق رثي ملو ٠٠ مالظلا ىف ةقراغلا
 .  هتقبط ريغ ةقبط رصاظم ٠٠ هب طيحت: ىتلا .رقفلا

 ٠٠ هعبصاب ةقشلا باب ىلع رقتي فقوو
 ىتح هاري داك امو . ةلماكلا هبايث دترم قىهو دومحم ةل حقو

 ٠ لضفتا ٠٠ كلناقأ حيار لزات هسل تنك انأ هد ٠٠ دمحأ

 : لخدي ىهو دمحأ لاقو
 ٠ ثيبلا نم كدخآ توفا تلق « ىردب تجرخ ىلصاأ انآ

 ةعوضوم , لكاآتملا شقلا نم نيدعقمو هبتك ٠٠ هلوح تفلتو
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 ههجوو لوقي دومحمو ., دعقم ىلع سلجو ٠٠ ةفرغلا طالب قوف
 شاندنع ام ٠٠ ةداس سب ٠٠ .ةوهق كل لمعأ : هتحرف ىف قراغ
 قع نكسلا فيم حا انامم نكاس لصا >> كم

 ٠ ماوق لزنن ناشلع ٠٠ ةوهق شالب : دمحأ لاقو
 تيدو هتيب نيب قرافلا ىلا ٠ هتحرف ىف دومحم هبتني ملو

 ,ركسعملا ماَيَخ ىف ايوس اشاع ذتم قرافلا اذه ىفتخا دقل ٠٠ دمحأ
 سلجي داك ام هنكلو ٠٠ دياف ىف ضرأآلا ىلع .امانو « قدانخلا ىفو
 اهبوشي هتحرف تادنو « قرافلا اذه ىلا هبتنا ىتح هقيدص بناجب.
 ملف هجرح ىلع بلغتي نأ لواحو ٠٠ قيضلاو ٠ جرحلا نم عون
 ة؛دف لاق مث « هثيدح ىفو هتسلج ىف فلكتي ادبو ٠٠ عطتسي
 : ةبسانم البو

 ناد كان كلما 2 قد دردلا" ننشلا  ىا نكفاوا هنا ةلؤادم
 ٠ هسل ذيملت تنك ام مايأ نم ىباخصأ ةعامجو

 ىصخلا نم نسحا شم ىنعي ٠٠ خيش اي : اكحاض دمحأ لاقو

 ٠ انيف ضعت ناريفلاو هيف مانب انك ىللا
 : دمحأ مامأ هيسقتث نع عفادي هناك دومحم لاقو

 نسحأ نكس نكسأ ردقأ هلل دمحلاو ٠٠٠ لزعأ مزال هضرب نسي د

 سوردلا ةيوش نم ماك بسكاب انا فرعت ٠٠١ ريتك هدا نم
 نم لقأ شم ٠٠ امنيسلا ىف سرابموكلا راوداو , ةيصوصخلا
 '؛ ٠٠ رهشلا ىف هينج نيتالت

 : هقيدص جرحب سحي ادب دقو دمحأ لاقو
 تك انز ++ ميل الو ببسكأ فراع شم ةسلا انآ +٠ كتخب اي

 ٠٠ هينج نيرشع ىتيهام تناك فظوم
 : الئاق دومحم قاس ىلع طبخ مث

 ٠ ىوق انرخاتا نسحا ٠٠ لامكل حورن انيب موق
 لابقتساي اقهرم ناك هناك ةحارلا تامالع دومحم ىلع تدبو

 ىلا اهجتاو ٠٠ ةرايسلا ابكرو ٠٠ اجرخو ٠٠ هتيب ىف هقيدص
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 ةبلع قيرطلا ىف دمحأ ىرتشاو ٠٠ ةيريخلا ةيعمجلا ىفشتسم

 مجحلا سفن ٠٠ ىرخا ىولح ةبلع دومحم ىرتشاو *٠ ىولح

 ٠ هنم لقأ ىدبي الأ دمعتي ناك هنأك +5 دمحأ هارتشا ىذلا فنصلاو

 ** ىحرجلا هوجو ىف نالطي ٠٠ ىفشتسملا تارمم ىف اراسو

 مهتاهوأت ىدسبت مهنم نوملاتي نيذلا ىتح ٠٠ نومستبي ىحرجلا نا

 0 2 ٠٠ مهمالآ نم فخأ اهنأك

  بعتم . تهاب ميسولا ههجوو ٠٠ هشارف ىف ادقار لامك ناكو

 مسقياو ٠٠ هؤاكذ امهنم لطي ناتطشن نالازت ال هينيع نكلو ٠٠

 ىلع ناتفقاو ةريغصلا هتقيقشو هتدلاوو .0* ةفيعض ةماستبا امهل

 ةيلمعلا تيرجأ دقل ٠٠ نانكئمطا ىف نامستبي ٠٠ شارفلا سكر

 ٠١ هتحص ىلع بيبطلا امهنامطو ٠٠ سما حابص لامكل

 لب . هايساوي نأ الواحي ملو هبناجب دومحمو دمحأ سلجو

 : دمحأ لاق مث * ٠ نوكحضيو ٠٠ لاتقلا تايركذ هعم ناديعتسي اذن.أ

 ٠١ انعاتب عورشملا ىدتبن ناشلع لامك اي كليح دش

 ٠* ؟ هيأ عورشم : ةشهد ىف لامك لاقو

 ٠٠ ةشرولا عورشم : دمحأ لاقو

 ٠٠ ؟ دج ملكتتب تنك تنا : لامك لاقو

 ناك ميدق عورشم هد ٠٠ دج ملكتااب تنك اعبط : دمحأ لاقو

 ٠٠ ىقيفع ىطسالا همسا دحاو عم هيب موقي نياع همحزي ا ايوخأ

 كل بيجأو « ىفيفع ىطسالاب كفرعأ ىلع انأو ٠١ ةزهاج هسولقو

 : ! : ١*٠ كيلع ىقابلاو سولفلا

 ٠٠ ةأجف هاوق لك داعتسا هناك ٠٠ لامك ةماستبا تقرشاو

 كرطاخ ناشلع امنا ٠٠ نيتعمج دعب فخأ ىوان تنك انأ : لاقو

 ٠٠ نوكحضي ةثالثلا داعو ٠٠ ةدحاو ةعمج دعب فخا اح

 ركفي ىهو ىفشتسملا بيبط نع ثحبي جرخو « دمحأ نذاتسا مث

 ناك ىذلا راوسلا نا ٠ حودمم ةشرو٠ ٠ ةشرولا عورشم ىف

 3 ادوجوم لازي ال ٠ ةطرخم هنمثب ىرتشيل هعيبي نأ ديري حودمم
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 تاك :ىكلا :ةيشاقلا“ ةنميلؤمت ةبنقاةبلا :فقيلشيز "+ دفعا ةكتكشو
 د ىفيفع  ىطسالاو .لامك عم ةشرولا حتتفيو 0 خودممل ةصصخم

 راوسلا -نم ريخ ةشرولا نأ مهملا ٠*٠ اهيف هييصن نوكي ام مهي الو
 2 كنبلا نق ةعوضولا بوقنلا نع نيو

 نام د ضلا ةهتع عفرو 54 هحرج ىلع هنامطو 0 بييطلا دجحوو

 ٠ ممشملا نم طيرشب اتيثم اريغص ادامض هناكم عضوو « رييبكلا

 ٠٠ ىفشتسملا نم دومحمو ىه جرخو
 تفز نأ مطتسو هنا“ .+ :فيسلاو هركع ةاكلا ةعاسلا نأ

 ٠ ٠ ىعولا .ةلجه ريرحت سيئر ةلباقل
 0 ةديرجلا راد ىلا دمحأ دعصو ةرايسلا ىف دومحم ىقبو

 ىدهز دمحأ “٠ هسفن اهل مدقو « ريرحتلا سيئر ةريتركس لباقو
 ةيصسيسأ ىلا فيضي نأ ىلا رطضم هنأ سحأ دقو ٠ ىماحملا 3

 نأ عيطتسي ال وهو ٠*٠ ةفص هل نوكت نأ بجي هنأ ٠٠ ىماحملا ةفص

 . ةاماحملاب لغتشي ال هنا حيحص ٠٠ ىماحملا ةفص الا هسفنل ىعدي

 5 ادحأ عدخي ال هنكلو

 تلاقو + ةضوحوب هلو سس ايداع ةوقركملا نلا ترظنو
 ٠٠ ؟ هيل ريرحتلا سيئر لباقت زياع فرعأ ردقأ

 هل اهلوقأ زياع تامولعم ىدنع : زتهي نأ نود دمحأ لاقو

 نقلا ناك ميرو + ةاضيم ةينك اهنا ٠+ مهيال » بتكيردشا +٠ يشي
 رورشتلا سيئر مهن. نأ كمي نقلا :تاحيولحلا» نم نيتكم مها'هيتك ىذلا

 ٠٠ لضفتا : هل لوقت تجرخو « ريرحتلا سيئر ىلأ تلخدو
 هقرعب هناك هييحي نسحم فقوو ٠٠ نسحم ناتسألا ىلا لخدو

 حيرم ههجوو ٠٠ ةروصلا ىف ودبي امم اليلق ربكأ هنا ٠٠ نمز نم
 ءىداه هتوصو « هناكمو « هيلقو « هلقع ٠* رقتسم هيف ءىش لك نأك

 2« عضاوتم ىهو ٠٠ اهرشني ىتلا هتالاقم ةدح نم رثأ هيف ودبي ال

 + هظزيكركتم نم" امتهاوت شكا

 لا



 نر نم فوفو ىشألا "وق هلا قضم نإ فيسك هينا! ركل
 ىذلا دعقملا ىلع سلجي ىهو امستبم لاقو ٠٠ ةيصخش ةفقرعم ٠-٠

 : نسحم ذناتسالا هيلا راشأ

 +: +. اقم ىدتح ن1 كامولعم شيددعا ام اذا ةقيقحلا -
 نسحم هتم هلوانتو * ٠ لاقملا جرخأو هبيج ىف هدي عضوو

 : لاقو « هراوز بذك ىلع دوعت .هناك مالستسا ىف مستبيا ىهو

 ٠٠ ١ ؟ ودك ليق تبتك كترضح

 ٠ شترشن ام سب « زيتك تبتك : ةطاسب ىف دمحأ لاقو

 سلاج دمحاو ٠٠ لاقمللا نم زوطس ةعضب نسحم ناتسالا ارقو
 + هيف جامتلاب همفت عتق. نأ" لواحيو+ اناهتحا :ئدؤي ه1 ةمانلا
 : لاقو « هسأر نبسحم عفر مث

 :نكمي الا نامتتنالا نأ لوفتت: تنا' انك) < سيرك كيولسا -
 ةيامنمتو فلآ ماع رصتنا ام ىز نيسمخو ةتس ماع ىف رصتني نأ
 ٠٠ ةيمتحلا ةيرظنب نمؤتب كنا هدك ىنعم .ىرت اي ٠٠ نينامتو نينتا
 : هملع ةنازخ حتف هناك دمحأ لاقو ٠٠ خيراتلا ةيمتح

 دعا تنطحلا ىل "يشم » كووطلا !ةينكحم قم زا انا + هلا
 طحن ٠١ ايميكلا تالداعم ىز ٠0 ةيمتح اهتجيتن ىقبت ةنيعم كفورظ

 روطتي خيراتلا ىرورض شمو ٠* ةفورعم ةجيتنب علطن هد ىلع هد
 ىللا فوزظلا امنا ٠٠ رامعتسالا ةميزه ىلا ىدؤت فورظ ىلا

 ةدارا نم ثعبنت فورظ ٠٠ ةيدارا فورظ ىه ررحتلا ىلا ئدؤت

 ىلع دمتعاو تكاس دعق بعشلا ىل ىنعي ٠*٠ ليج' دعب اليج بعشل

 ٠٠ ررحتي اح ام هرمع 2 ىخيراتلا روطتلا لعفي ررحتي اح هن
 ٠ نييعويشلا هلوقيب ىللا مالكلل فلاخم هذ ىئرلا

 ؟ ماك ةنس جرغتم تنا ٠٠ هيب عنتقم انآ ىللا ىأرلا سفن هد
 140 نيسفحو ةثالك ةئس# دمع لاق
 ؟ ! ٠٠ نيثئهه رشعب ىدعب ىنعي : اكحاض نسحم لاقو

 نأ دمحا اهنه مهفو « مايقلاب مهي هناك ةقيقر ةكرح ىدبأ مث
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 وهو هحفاصي نسحم ناتسالا ماقو . افقاو ماقف ٠ تهتنأا دق ةلباقملا
 هرشنأ ىنا كدعوأو ىسفنب لاقملا ارقأ اح انأ لاح لك ىلع : لوقي

 ةرمن بيس الاو « ىلع توفت ىقبتو ٠٠ رشنلا قحتسي ناك ول
 ٠ لاقملا ىف هيا لمعأ اح كل لوقأ ناشلع ٠٠ كنوفيلت

 .مقرو همسا بتكي ىنحتاو ٠ لمالاب دمحأ ردص محدزاو
 وهو جرو ++ نسخم ناتسألا هل اهمدق ىتلا ةقرولا ىلع « هنوفيلت

 ٠ روضتي ناك 'انم-لهسا ايندلا نأ ٠ .ةتاوطخ ىف:نفقي. داكي
 ؟ هيل هدك ترخأتا : ةرايسلا ىف بكري.وهو دومحم هل لاقو

 ٠.٠0 ؟ ةعاذالا ىف ىبحاص دحاو ىلع توفأ زياع تنك انأ هد
 ٠٠ تقولد هيلع توفن : هملح ىف مهاس وهو دمحأ لاقو
 تنا ٠٠ هددكم نم جرخ هنامز٠ ٠ شعفني ام : دوصمحم لاقو

 ++ «:نيرمثلا :ضيئر تلكاك
 ! ٠٠ هدك هركاف شتنكام انأ ٠*٠ هويأ : دمحأ لاقو

 : لاقو ةتغب دومحم ىلا تفتلا مث

 ٠.٠ ؟ ىاجلا ددعلا ىف لاقملا اورشني اوقحلياح ركتفت
 نقويلم مهدنع ىقالت هد ٠٠ ايوخأ اي فراع انا : دومحم لاقو

 ٠٠ رشنتياح ىلاقم نا دكاتم انأ امنا : دمحأ لاقو ؛ ! ٠٠ لاقم
 ٠ تيبلا ىلا ايوس اداعو

 راع داع اخ
 اهثداح نأ دعب  ةرتف حابصلا اذه ىف تضق دق ىفيف تناكا

 ديدحتو « اهلبقتسم ديدحت نم ىهتنت نأ اهيف تلواح . اهوخأ
 ددحت نأ ادبأ لواحت مل اهنا ةرتفلا دخلا اهفطاوع
 اهذم ةدارا اليو اهنع امغر اهعفدت اهدقع تناك ٠ ٠ اهسقنب اهلبقتسم

 "كلذ مغرو « ةليوط اروهش اهقحالو « ةليوط ةدم نيمأ تفرع دقل ٠٠
 تاجا تفترك« نلسلا تيطقب نا دتعب “الا ةتيطخس كرت مل وهف
 ترزق مث "٠ اهلي :تيطخ. ىرخسملا .اهتخأ نال نسقنلاب اهروعش
 ىف تامه جودمم اهاخأ نال نكلو ٠١٠ اهتداراي ال ٠٠ ةبطخلا خسف
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 دقعل ادعوم تددحو ةيبطخلا ةداعا تلبقو تداع مت ٠٠ ةثداح

 تداع مث ٠٠ اهنارق دقع اهتخأ نأل نكلو ٠ تدازأ اهنأل ال ؛ نآرقلا

 زيلجنالا نأل نكلو , اهتداراب ال ٠ نارقلا نع لدعت نأ تررقو

 ٠٠ ةقاسنم امئاد اهنا ٠٠ تيغلا نيمآ ةثعب نآلو ٠٠ رصم اومجاه

 ةدارا اديأ اهل نكت مل اهنا ٠٠ اهدوقي اهلوح ىرجي ام .كرتت امئاد

 « اهسفن عنقت نأ لواحت ام سكع ىلعو « ىدبت ام سكع ىلع اهنا ٠٠

 نأ بجي ٠٠ اهفعض ىلع بلغتت نأ بجيو 0 ةفيعض “٠ ةقيعض

 ام بسحب ال , اهتداراب اهلبقتسم ددحت نأو ٠٠ ةدارا اهل نوكي

 « اهريح ىذلا لاؤسلل اريخا اباوج دجت نأ بجيو ٠٠ اهلوح ىرجي

 ٠١ تمستباو ٠٠ ؟ هديرت ال وأ نيمأ ديرت له
 هروصتت تناك امك بحلا وه اذه نوكي ال دق ٠٠ هديرت اهنا

» 

 نأ ديرت ٠٠ هديرت اهنكلو ٠٠ ىليلو ةليبن اهاتخأ هنع ثدحتت امكو

 ىف ارفاس ءاوسو ٠٠ ىرخآ ةاتف ةيآل ال ١-٠ اهمل اكلم امئاد نوكي

 "٠ بحلا ىه اذه ناك اميرو ٠٠ هديرت ىهف ٠ ارفاسي مل وأ ةثعبلا

 ** ! ىردي نم

 ٠١ تمستباو ةآرملا ىف اههجو ىلع تلطأو « اهتآرم ىلا ترجو

 ٠٠١ اهوخا لاق امك ٠٠ مستبت امدنع الامج دادزت العف اهنا

 * ىضم تقو ىأ نم رثكأ هبحت اهنا ٠٠ ؟ دمحأ اهوخأ ريغت مك

 تجرخو ٠٠ اهبالود ىف بوث لمجأ تدترا ٠٠ اهبوث تلدبأو

 ىف ةفقوتم لازت ال ةساردلا تناكو ٠١ ةعماجلا .ىلا ةعرسم

 هثاحبأ دعيل موي لك لمعملا ىلا بهذي ناك نيما نكلو . ةعماجلا

 ٠٠ هنع تّدحيو ٠ هتاساردو

 ٠٠ اهسفن ىدع بدحت نأ لواحت نأ نود « ددرت الب هنع تثحب

 هبتكم ىف هتدجوو ** هنع ثحبت اهنا

 2 اهب هثداحت نأ تدوعت ىتلا ةرمآلا اهتجهلب هل تلاقو

 : اهيتفش نيب شعترت اهتماستباو
 ٠ « ةمالسلا ىلع هلل دمحلا , دمحأ هيبآل لوقت هيل شتجام
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 ءاههجو نم ههجو برقيو هبتكم ءارو نم جرخيإ ىهو نيما لاهو
 كيمسلا هتراظن جاجز ءارو نه اهيلع نالطت ناتظحاجلا هانيعو

 1 ا عما هع هوه د منج هن فرعا اعجب
 ٠١ كيلع لاسو ٠٠ حرابما : تلاق

 : اهقدصي ال هناك اهتماستبا ىلا رظني ىهو لاق
 ٠0 5؟ ىتمأ هفوشأ حورأ ىبحت
 : اهب هعجشت اهناك عستت اهتماستباو تلاق
 ؟ ٠٠ ةدراهتلا ادفلا ىلع كمزاع هنأ لوقيب هوها
 « هنذأ فلخ' هتراظن عارذ اهب لدعي هدي عفرو « نيمأ مستباو

 ٠٠ !وس حورن امل ىنتسا بيط*٠ ٠ حيحص : حرف ىف لاقو

 : معان توص ىف تلاقو ٠ اهتجبل نم ىفيف تففخو
 ٠٠ ؟ رخاتت اح تنا

 « تقولد انلزن ىل كيأر هيا ٠٠ ةجاح شيدنعام انأ ٠٠ ال: لاق
 ؟ ادغلا داعيم ىجيي ام ةياغل ةتح ىك ىف دجقن حورنو

 + قياع .تناآ اهتز ؛ مالصسا نق ىقيف تلاقو
 مك اظن ناطإ قرف ءايحاح قكراود»» :نيعل ةعاسقنا .تعستاو

 ةقرلا هذه لشم ىفيف هل دبت مل' ليوط تقو ىضم دقل ٠٠ ةشهد

 ذنم ةليوط مايأآو ٠* ههجو ىف تمستبا نأ ذنم ةليوط مايأ تضمو
 دقتعا'ىتح « سأيلل اهلالخ هتكرت ةليوط مايا ٠٠ اهتيب ىلا هتعد
 تريغ صح دج اذا +٠ .يرغأا هزه اهتيطخ خشطو دوعتس اين
 ٠٠0 .اهيأر تريغ اهنا مهملا ** مهي ال ٠ ؟ اهيأر

 مامحلا ىنيزاك ىلا ابهذو ٠ ةرجأ ةرايس ابكرو , ايوس اجرخو
 ىاش نيمآ بلطو ٠*٠ لينلا ىلع لطت ةيوزنم ةدئام ىلا اسلجو *٠*

 ٠٠ « هوتاجلا » نم اعطقو

 ْ : ةرمآلا اهتجهل ىف ىفيذ تلاقو
 ٠٠ تقولد ىدفتت اح تنا ٠٠ . هوتاج » شالب-

 ٠ رضاح : نيمأ لاقو
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 ىدم ربتخي هناك هينيعب اهيلا للستو . اهيلا هسأر عفر مث
 : لاق مث , هل اهيدبت ىتلا اهتقر قدص

 +« لوط لش هاك نيقلقم ا لفت شردقت اه انما ٠*٠ ىقيف

 ل ىدآو « ةثعبلا نيينتسم انك انحا ٠٠ ؟ لح ىلع ىهتنن مزال

 شينوتعبيام نكميو ٠٠ ىوكسوم ىف ةثعب ىنوتعبي نكميو ٠٠ تغلتا
 اوررقيب ىللاو ةثعبلا ةمحر تحت لوط ىلع هدك لضفن اح ىرت اي
 ٠و ؟ تاثعبلا

 اههضفتف ةرمآلا اهتجهلب ظفتحت نأ لواحت ىهو ىفيف تبلاقو

 ٠ ؟ هيا كدصق ىنعي : ةحرف اهينيع نم لطتو « اهتماستبا
 انير هلمعي ىللا هدك دعيو ٠* زوجتن ىدصق : ةأرج ىف لاق

 / * ٠ سيوك

 * اهيدي ىف رظنت ىهو 2 ىفيف تتكسو
 ٠٠ ؟ كيأر هيا : لوقي نيمآ داعو

 هيبآ ىأر دخات مزال سب : اهينيع فرط هيلا عفرت ىهو تلاق
 ش : هدعقم ىلع نم نفقي داكب وهو لاق ٠٠ دمحأ

 ٠* ؟ ةقفاوم تنا ىنعي ٠٠ حيحص

 ٠ حتفت اح ةعماجلا تقولد سب : هيلا رظنت ال ىهو تلاق

 :هردض ىف اليوط اهب ظفتحا ةطخ ىلع اهعلطي هناك الئاق اهعطاقو

 ىاجلا رهشلا نم سيمخ لوأ ىف باتكلا بتكن انحا ٠٠ هلامو

 ٠١٠ ةنسلا صن ةزاجا ىف انتيب حورنو ٠٠ زهجنو ةقش ىلع رودنو ٠٠

 تلاق مث ٠ اهفافز ةليل ىف اهسفن تأر اهناك ىفيف هجو رمحاو

 : اهتايح نع عفادت اهناك
 ؟ زاهجلاب هيا لمعن اح ٠٠. ةثعبلا !اوررق مهنا ضرفاو

 الاو ٠ ' عجرن ام ةيافل زاهجلا ليشن ٠٠ هلاهو : سامح ىف لاق

 انحا ٠٠ ةثعبلا ةياكح نم دكاتن ام ةياغل هلك زاهجلا زهجن شالب

 ٠٠ تتكسو ٠٠ رفخ ىف تمستباو ٠٠ ىوق ريتك انينتسا
 ىف دحاو دعسأ انآ : ابح رطقي هتوصو لاقو اهديب نيمآ كسمأو
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 تطغضو .٠٠ رتكأ كبحام موي لكو ٠٠ ىفيف اي كبحاب انأ ٠١ ايندلا
 اهتيب ىلا اماقو ٠*٠ هدي ىلع

 هترهنف ٠ ىفيف عم هقافتاب مالا غلبي نأ هلوخد درجمب نيمأ مهو
 ++ محل ةيبآ نجدي ا: نتتسا :' ةلئاق :ئىفيف

 ٠0.. ةلئاعلا بر حبصأ دق اهاخأ نب سحت تحبصأ اهناك ٠٠ اهل حرفي نم لوأ اهوخأ نوكي نأ ديرت اهناك
 ٠ اهل هفليي نأ نيمأ ديري ام امدقم فرعت اهناك « مالا تمستباو
 ٠ هتحرف قيطي ال ىهو , دمحأ راظتنا ىف اسلاج نيمأ لظو

 درجمب ةليبن نذأ ىلع لامو ٠٠ هدحو اهلمحي نأ عيطتسي ال هناك
 ٠٠ بيرق ىل ىكرابتاح ىتنا : سمهو . تيبلا ىلا تداغ نأ

 ٠٠ و متقفتا صالخ ؟ ىبنلاو حيحص : ةلئاق اهسار ةليبن تعفرو

 ٠ فوخ ىف ىفيف ىلا رظني ىهو نيمأ اهعطاقو :
 ٠٠ دمحأ هيبآ ىجيي أل ىنتسا ٠١ سه

 ادلقم « دمحأ هيبآ » ةملك قطني نيمأ عمست ىهو ةليبن تكحضو

 ولع ولع الع
 ٠٠ دمحأ ءاجو

 هنأك ٠ امستبم ىفيف هتخأ ىلا رظني ىهو ديسلا دبع نيمأ حقاصو
 « اهينيع تخراو ىفيف هجو رمحاو ٠٠ نيمأب هيلا تءاج اهنأل اهركشي
 تداع ٠٠ ةرشع ةسداسلا ىف ةاتف تداع اهناك اهتفرغ وحن ترج مث
 ٠ اهتثوناب سحت ةاتف تداع ٠٠ سفنلا ةيفاص ةقلطنم

 ا نر ل لا
 ٠٠ ؟ دمحأ اي ةملك حمست : الئاق دمحأ نذأ ىف نيمأ

 رظني دمحأو 2« نولاصلا ةرجح ىلا هب لخدو هعارذ .نم هيذجو
 . ماستباو ةشهد ىف هيلا

 ثحبت ىليل تلخدو 2 ماعطلا ةدئام ىلع .فرشتل مالا .تماقو
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 + تينلا ىف نم لك اهرظتني نقلا نادخألا نع ايلأستل: + سيفا ع
 84 ؟ هينج كاعم : هنذا ىف تسمهو . دومحم عم ةليبن تيقبو

 ٠.٠0 ؟ هيل : أيجعتم لاقو دومحم .مستباو

 ++ 9 ةينج كاغم سب :: ةليدث تلاقو
 ٠٠ .اياعم : عستت هتماستباو دومحم لاقو '

 وهو ٠ ةليبنل هلوان « اهينجا جرخأو < هييج ىف هدي عضو مث
 ٠٠ دحآ هطبضي نأ ىشخي هناك هلوح تفلتي

 ٠٠ هيسرم : تسمهو 2 ةعرسب هينجلا ةليبن تذخأو
 نأ دعب ةليبن نم رثكأ برتقا هناك رعشي وهو 2« دوفحم لاقو

 : اهي فلكملا اهلجر حبصأ هنأك .. هينجلا اهاطعأ

 ش 2٠٠ ؟ ةياكحلا هيا ىل ىلوقت شم
 نمو ةدعاو ةعاسلا ةكرشلا تاب ىلع . نئاتتسس هركم-: :كلاقا

 ؟ ! ٠٠ ةياكحلا فرعت تناو

 2 ةحرفلاب للهتي ههجوو نولاصلا ةرجح نم دمحا جرخو
 ٠١  هيقدش تحت جضت هتحرفو لعتفم راقو ىف ريسي نيمآ هءاروو

 ٠٠ ؟ ىفيف نيف : الئاق ةليبن ىلا دمحأ تفتلاو

 ٠٠ انتدوأ ىف : ةليبن تلاقو

 ٠٠ ؟ ىدرغزت ىفرعت : ىفيف نع اثحاب هجتي ىهو دذمحاأ لاقو
 7 برجأ : ةكحاض ةليبن تلاقو

 ٠٠ انا درغزا ٠٠ فرعأ انأ : دومحم لاقو

 ؟ نيما ناتسا اي باتكلا ىتما : هلاست نيمأ ىلا ةليبن تتفتلاو
 : راقولا لعتفي لازي ال ىهو نيمأ لاقو

 ٠*٠ هللا نذاب ٠٠ ىاجلا رهشلا ىف سيمخ لوآ
 ٠ امهجاوز دعوم نع نالءاستي امهناك دومحمو ةليبن انيع تقتلاو
 ىفيغ لوح مهلك اوعمتجاو 2 ةلئاعلا دارفا نيب ربخلا رشتناو

 اهنكلو ٠٠ نيماآب ةحرف تسيل ٠٠ ةحرف ىهو ٠٠ اهنولبقيو اهنوثنهي
 اهنا مث ديرت ام اهب تققح ىتلا اهتداراب ةحرف ٠٠ اهسفنب ةحرف

 الا



 ٠. باذع الو ٠٠ طخس الو ٠* دقع ال ٠٠ نهربكأ ايهنأل ٠٠١ اهيتخأ ليق تجوزت دق اهسفن ربتعت نأ نآلا عيطتست

 , ءادغلا ةدئام لوح دومحمو نيمأ اهعمو ةلئاعلا تعمتجاو
 ملاع ىف هعم مهمضي نأ اريخآ عاطتسا هناك هتاوخأ ىلاو همأ ىلا رظني دمحأو ٠٠ مهدودخ قوفو ٠٠ مهنويع ىف صقارتت ةحرفلاو
 ىف أم فقرعيا ** مهفرعي ناك امم رثكأ مهفرعي نآلا هنا ٠+ دحاو
 ٠ هدي ىف اهلك ةنولملا تانولابلا طويخو ٠٠ مهلوقع ىف امو مهيولق

 ْ ٠ ةاجف ىليل تلاقو
 ٠ ئاشلا ىلع ىتبحاص ةدحاو هركب ةمزاع انأ“ ٠ امام ل
 +3 هشيم ++ نيه»» ناتح ىف مألا تلاقو
 . ةعيرس ةتفل دمحأ ىلا تفتلت ىهو ىليل تلاقو
 ناشلع , نيدوجؤم انلك نوكن مزال سب ٠٠ .ةريهش ٠*٠ آل -

 ْ ٠٠ اهيب مكفرعأ ةزياع
 مالا تظحالو ارحب اتمستباو دمحأ ىلا ىفيفو ةليبن ترضظنو

 ٠ .اًئيش مهفت ال اهناك ةريح ىف دمحا ىلا اهرودب ترظنف « امهتارظن
 لواحي هناك « ةفيفخ ةرمحب ههجو جرضت' دقو ىليلل دمحا لاقو

 ٠. ؟ ةدراهنلا دهعملا ىتحر : عوضوملا رييغت

 .. ىوق ىب حرف ذاتسالاو "٠ تحر : حرف ىف ىليل تلاقو
 ٠. ةياجلا ةعمجلا نم هسفنب سوردلا ئنيدياح هنا اياعم قفتاو

 عفرو داع مث , ةماعط قبط ىف هسار سكنو ٠٠ دمحأ تكسو
 هجو ىلع .هانيع تفقوت مث ٠ هتاوخأ هوجو ىلع رودي ادبو ٠ هسأر
 ٠.. همأ ةلكشم هجاوي ىهو ملاتي هناك 2 هانيع تركعتو ٠٠ همآ
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 انذت

 هيلا ءاجن ذنم: ء.همأ ةلكشم ىف ىيكفتلا نع. نفك دق حا نكي مل
 ٠٠ اهموي راث دقو ٠٠ اهجوزتي»نأ ديري مالسلا دبع نأ هغلياو هلاخ
 مث ٠١ مالسلا دبع ىلعو : هلاخ ىلعو ., همأ ىلع راث ٠٠ ضفرو
 نا ضفر اذا ئردي ال هنأل ارئاح ٠٠ ارئاح هتكرتو ةتروث تاده
 رقي نأ عيطتسي ال هسفن تقؤلا ىفو 2 مالسلا دبع نم همأ جوزتت
 اكاد تناك: ةمايآ لوط ةريشلا هذه ةتدحج دقو ** :ءاوزلا اذه
 ٠ اهتريس تددرت املكو , اهيلا قاتشا املكو . همأ ىار املك هعم

 ٠٠ اهلهاجتي نأ ٠٠ هتريح نم برهي نأ وه هلعفي اه لك ناكو
 اذه عوضوم نع ملعت ال هما ناب هسفن ىضري نأ لواحي ناكو
 نم نكلو ٠٠ اًئيش ملعت ال اهنا هلاخ هل لاق دقل ٠٠ اًئيش جاوزلا
 مداسلا دبع تمت الهعأ نا ءاردآ نم 4+ هيلع : بنكي 9 ةلاغا نأ ءاودا

 هتقفاوم راظتنا نكي ملو , كاوذلا ىلع العف عم تقفتا اهتاو: العف
 ٠.0 تايلكشلا نم اعون الا

 ' وه مهملا

 ىف رستسي نأ عيطتسي ال هنا ٠٠ ياي ىلع نفي نا بهن
 ىهو همآ ىلع ةوسق هيف نوكي دق لهاجتلا اذه نا ٠٠ لهاجتلا

 ٠٠ ارارق ذختي نأ ىشخي دعي مل هنا مث ٠٠ اهيلع ىسقي نأ ديري ال
 ىلع رقتسي نأ عيطتسي ال عقاولا ىف هنكلو ٠٠ رارقلا اذه ناك امهم
 1 ٠٠ ىار

 ٠٠ ركفي هتليل ىضقو
 امهدح'ا ديري الو , شاقنلا نع نافكي ال ناصخش هسفن ىف ناك .

 ٠* هياآرب رخآلل ملسي نأ
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 جاوزلا نا ٠٠ جاوزلا ىلا ةجاح ىف ءاسنلا لك ٠٠ جوزتت نأ اهقح
 36 ةرورض ةهنأ 55 ةجاح هنا 0 ارهظم سيل

 انا مأ اهنا با ةارمأ تسيل كمأ نا : ىناثلا :صخشلا لدردو

 ٠٠ كمأ
 نأ نبالا ىسني اذامل ٠٠ ءاسن اضيأ تاهمالا نا : لوألا لوقيو

 50 ةارما همأآ

 ةريغص ةارما تسيل ىهق + ةأرما كمأ تناك اذا : ىناثلا دريو

 نس اهتاف دقل ٠٠ اهرمع نع نيعبرألاو ةسماخلا ىف اهنا ٠٠

 5 ٠* جاوزلا

 حلصي نس ىأ نا ٠٠ نس هل سيل جاوزلا نا : لوالا لوقيو

 نمو « ةايحلا قح نم زئاجعلا مرحن نأ ىلع رصن اذامل ٠٠ جاوزلل
 نهذأ ندح ىف ىرخأ ةايح ىلا نلقتنا دق نهربتعن اذامل ٠٠ اهتعتم

 ٠٠ انتايح نشعي

 الب ليوطلا رمعلا اذه لك تضق دق كما نا : ىناثلا دريو

 ٠١ اهتايح ةيقب جاوز الب رمتست نأ عيطتست ىهو ٠ جاوز
 «نيئسلا هذه لاوط نامرحلا تلمحت دق تناك اذا : لوالا لوقيو

 ضيوعتل ببس هنا لب ٠ نامرحلا ةايح ىف رمتستل اببس اذه سيلف
 ىفيف ٠٠ اهدالوا ةيبرت نم تهتنا اهنأ اصوصخو .'اهتامرح

 تنأو ٠١ امهب قحلت دق ىليلو" ٠ جوزتتس ةليبنو» ٠ جورتتنس

 المي توص الب ٠٠ اهدحو , مكدعب شيعت فيكف ٠٠ جوزتتس اضيأ
 ++ هقفدت ساقناو +: اهثيبا '

 ىتح مألا جيوزت ىف ركفت تنأ ٠٠ ىنانأ تنأ : ىنابثلا دريو

 نأ ديرت كنا ٠ اهنم صلختت ىتح ٠٠ اهتيلوئسم نم كسفن ىفعت
 ىقلت نأ لواحت ِكلذلو ٠ امكعم كمأ ميقت نأ ىثختو ٠ ةريهش حجوزتت

 ٠ رخآ لجز ىلا اهب
 صاختا نأ ديرأ الو ٠٠ اينانا ثسل ٠٠ ال ٠٠ ال : لوألا لوقيو
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 ىف اهقح ٠٠ اهقح اهيطعأ نأ ديرأ ىنأ كلانه ام لك نا . ىمأ نم

 قثاو ىنا ٠٠٠ مالسلا دبع بحت اهنا مك ٠٠ ةارماك اهقح ٠ ةايحلا
 ٠.6 هبحت اهنا

 ٠٠ ةقيقحلاب كسفن خراص ٠+ كسفن عدخت ال : ىناثلا دريو

 نا ٠٠ ةريهش عم كتيب محزتال ىتح اهنم صلختت نأ ديرت كنا

 ٠٠ لزآلا ذنم ةفورعم . ةامحلا بعاتمو . ةامحلا ةصق

 يناو ٠٠ تاومحلا ةيقبك نوكت نل ىمأ نا ٠٠ ال : لوألا لوقيو

 نأ دعب ىتح اهلجرو اهنبا امئاد لظاسو ٠٠ ىعم ميقت نأب بحرأ

 ٠٠ جاوزلا ىف اهقح عوضوم وه عوضوملا نكلو ٠٠ جوزتت

 نوكتسف رمعلا اذه ىف ىهو ٠٠ تجوزت ىل اهنا : ىناثلا لوقيو

 ٠١٠ سانلا اهلقانتي ةحيضف

 ٠ سانلا ىنمهي ال : لوألا لوقيو
 لجر نم اهيلع راغت الأ ٠١ كمآ ىلع راغت الا : ىناثلا حيصيو

 ٠.٠ اهذخاي لجر ٠٠ رخآ

 لك لاجرلا لك ذخاي امك الا اهذخاي نل هنا : لوالا لوقيو

 ةرسق اهنا ٠٠ ةينانا اهنا ٠٠ لحم اهل سيل انه ةريغلاو ٠١ ءاسنلا

 ٠٠ ةشحوتم ةيربرب ةفطاع اهنا

 ١٠' هسفن شقاني لازي ال ىهو ليللا ىضقناو

 ىفو 2 هينيعب ةقلاع لازت ال ةشقانملا راثآو حابصلا ىف ماقو

 هبايث ىدتراو ٠٠ هنيبج قوف ةقيمع اطوطخ مسرتو . هيتفش فافج

 كوالا ةحفصلا نيوانع ارقو ٠٠ فقاو وهو هراطفا لوانتو , ةعرسب

 رشني نأ رظتنيو هبتك ىذلا لاقملا ركذت مث ٠٠ حابصلا ةديرج ىف

 ىلع هسفن دوعي نأ بجي ٠* ةيفتك زهو ٠٠ © ىعولا » ةلجم ىف

 مرخ مث ٠١ مايأ ةثالث لبق رىدصت نل ىعولا ةلجم نا ٠١ ربصلا

 ٠٠ هلاخ تيب ىلا هجتاو , هتزايس بكرو تيبلا نم
 هذه لثم ىف هروزي نأ دوعتي مل وهف اشهد هلاخ هليقتساو

 ٠* حابصلا نم ةركبملا ةعاسلا
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 نا ىف هلاخ نذاتسا مث « هلاخ تانبو « هلاخ ةجوز دمحا لبقو
 ٠٠ نارقتا ىلع ةهكداحي

 : نولاصلا ةفرغ ىف هب ىلتخا دقو اكحاض لاخلا لاق
 ٠٠ نوجتت ىوان كنأ ىلايهتم انأ ٠٠ دمحا اي ريخ -
 ةماستبا مستبيو « ىرخالاب هيدي ىدحا طغضي وهو دمحأ لاقو

 كترضح ملكأ ىاج انأ سب ٠* بيرق زوجتا ىوان الع انا : ةريغص

 ٠.٠ ةينات ةياكح ىف
 ؟ ٠٠ هيا ةياكح : هتخأ نبا هجو ىف رظني ىهو لاخلا لاقو
 ٠٠ امام : هددرت قبسي نأ لواحي هناك ةعرسب دمحأ لاقو
 ٠. ؟ هيا اهل لصح ٠٠ اهلام : اجعزنم لاخلا لاقو
 ىل تلق تنك كترضح سب ٠٠ ةجاح شلصحام : دمحأ لاقو

 ٠٠ ١ اهزوجتي هنا بلط هيب مالسلا دبع .ىمع نأ ةرم
 بيدجتا هروعش نع نلعي هناك « ىمع » ةملك ىلع دمحأ طغضو

 20-5 مالسلا دبع ىخن

 ٠٠١ حيحص هذ ** هويأ 9 الئاق لاخلا 8 دو

 دع تلعزو تضفر انأ اهموؤيو : دمحأ لاقو

 ٠٠ العف : هينيعب دمحأ صحفي ىهو لاخلا لاقو
 ٠.٠ ناطلغ اهموي تنك انآ : هلاخ ىلا رظني ال وهو دمحأ لاقو

 شيفام ىقبي ةقفاوم امام ماد ام نا فياش انا ٠٠ ىيأر تريغ انأ
 : ٠ عتام.

 كتداعس هتلق ىللا مالكلا : الئاق هلاخ ىلا رظنو ٠ هسار عفر مث
 , اهموي ضفرأ ىنالخ ىللا وه امامل ىبحو ٠٠ هيف قح كل ناك اهموي
 ٠٠١ قفاوا ةدراهنلا ىنالخ ىللا وه اهل ىبحو

 : ًالئاق اهعفر مث , ركفي هناك هسار لاخلا اطاطو
 ام مويإ نم ىنا ةقيقحلاو ٠٠ دمحا اي صلاخ' تريغتا تنا -

 شتناكام كتدلاو نا اصوصخو ىهتنم عوضوملا تربتعا اناو كتملك
 ررقو.سئي لجارلاف ٠ مالسلا دبع ةهج نم ام١٠٠:ةجاح هنع فرعت 0
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 ٠٠ عوضوملا حتفي الو « ةريس بيجي شاقبامو ةدياف شيفام نا
 نعو ٠٠ هقالخا نع ٠** مالسلا دبع نع ثدحتي لاخلا ادبو

 نأ ضقر هنأ فيكو ٠٠ هصالخا نعو ٠*٠ هتلوجر نعو ٠٠ هئاكذ

 ان مالا جاوز ىف لشف ذنم جوزتي

 ملل هثا ٠٠ رو نوفا دس ير ا عا

 مامتهال هنم راغي ناك امنا , ادبأ ههركي نكي مل امبر ٠* ههركي دعي

 0 اينانأ سيل نآلا وهو ٠.6 نيالا ةينانأ اهثعبم ةريغ 27 هب همأ

 ٠ . هتينانأ نم صلخت نأ دعب شكأ همأ نم برتقا هنأ سحي ىهو
 عوضوملا كرتاح انآ : هلاخ اعدوم موقي ىهو دمحأ لاقو

 ٠٠ نياع تنا ام ئز هيف فرصتت كتداعسل

 اهي ل ا لاخلا لاقو

 ٠٠ ىنبا اي قفوي انبر : هقتاع ىلع تيقلا

 ٠٠ ةريهش تيب ىلا هترايس داقو ٠*٠ دمحا جرخو

 ناتقراغ اهانيعو ٠٠ اهتحرف ىف ةكبترم ىهو ةريهش هتلبقتساو
 اهتوصو تلاقو « اهيتنجو قوف عملت ةفيفخ ةرمحو « ةداعسلا ىف

 : درغزي ٠
 حوراح ةفراع شم ٠** ةدراهنلا د ترتحا ام ىرمع انآ

 ٠٠ ىازا دعقا احو ٠٠ هيا سبلاح ٠٠ ىازا تيبلا ىف مكروزا

 ٠٠ ةفقياخو ٠.* نحتما ةحيار ىنا ىلايهتم ٠٠ هيا ىف ملكتاحو

 اه موي ىنا ىلايهتم ناك الو *٠ هدك تنكام ىرمع انأ ٠٠0 توم

 ٠٠ هدك ىقباح كلهأ فوشاح

 ةعيرس ةلبق اهلبقي ىهو لاقو 2 ةريبك ةكحض دمحأا كحضو

 5 : اهدخ قوف

 كيك ويقل ةقراع. . شفا 131:8: نعلس "ا ةرفوح + ةطسم
 امام ةزياع ىتنك اذاو ٠٠ ةليوط مامكب ٠ لوفقم ناتسف ىسبلت مزال

 كعباوص ىف ىلمحتو كدنع ىللا ةغيصلا لك ىسبلت مزال ؛ كبحت

 ىيتنك اذاو ٠* درمز سوبدو « ىلؤل دقع ىسبلتو « ظاملا متاوخ تالت

 املا



 ٠ ىقيسوملا ىف ىملكتتو ةيوش ىحزنقتت مزال كبحت ىليل ةزياع
 ٠٠ و ٠١ ىجرهت مزال ىكيب بجعت ةليبن هزياع ىتنك اذأو

 يبدعاح شم ىنا لوقت كدصق ىنعي : ةلئاق ةريهش تكحضو
 ! هو ىنبحياح مهنم دح الو“ ٠١ دح

 نم ىكوبح مهنا ىدكات : بح ىف اهيلا رظني وهو دمحأ لاقو
 ٠ ىكوفوشي ام لبق

 ٠٠٠ كرطاخ ناشلع ىنوبحي مهازياع شم انأ : ةريهش تلاقو
 ٠ ىسفن ناشلع ىنوبحي مزال

 ٠٠ كناشلع ىنوبحي مهزياع ناك

 !< قالخا نعو ٠٠ هتلئاع نع ةريهش ثدحي دمحأ ذخأ مث

 ىف اهدعاسي هناك مامتهاب هيلا عمتست ىهو 2 هتاوخأ نم ةذخاو
 لبق نيف تنك ىفرعت : ةأجف لاق مث ٠٠ بيرقلا ناحتمالل ريضحتلا
 'ش ه1 كليجا“

 ٠ ؟ نيف : ةريهش تلاق
 ٠٠ ىلاخ دنع : لاق

 ! ٠٠ نامك ىه دوجوم نوكياح وه : عذفو ةعرسب .تلاق
 ٠٠ شيفاختام ٠٠ ال : اكحاض لاق

 اهل ىوكشي ادب هناك ضيفخ توص ىف لاقو هتكحض بحس مث

 امام زوجتي زياع دحاو هيف نا ةرم كل تلق ىنا هركاف ىتنأ : همومه
 ! ٠٠ تضفر انآ ىناو ٠٠

 ٠ هويآ : اهينيعب ههجو حسسمت ىهو تلاق
 ٠ قفاوم ىناو ٠٠ ىيار تريغ ىنا هل تلقو ىلاخل تحر انأ : لاق

 « نانح ةماستبا اهيتفش نيبو هيلا رظنت ىهو اليلق تكسو
 :زوجتن ام دعب اهاعم دعقناح اننا ىباسح ةلماع تنك انأ هد : تلاقو

 ؟ ٠.0 ىازا : ةشهد ىف اهيلا هسار عفري وهو لاق
 ةليبن نا لوقتيو ٠٠ زوجتتاح ىفيف ماد ام : ةطاسب ىف تلاق

 كتمام عم دعقن مزال ىقبي ٠٠ لود نيمويلا زوجتت نكمي نامك'

 اب. ٠



 دب نصنالا ره مدح اويفيعناج نكْش نقم 3+ قليلا
 : ديدج عورشم ىف ركفي ادب هناك دمحأ. لاقو

 ! ؟ انتيب ىف ٠١ نيف دعقناحو
 ٠٠ ةتح ىأ ىف : ليمج رفخ ىف ةريهش تلاقو
 : اديدج اًئيش دجو هناك حاص مث ., ةهرب دمحأ ركفو

 د ا ل ا

 انتيب عيبن امنا ٠٠ ةراسخ ٠ .ةرامعلا عيبن شالب ٠. ةرامعلا

 : ىف ٠٠ ةريبك ةقش دخانو ٠٠ تقولد هيف نينكأس انحا ىللا تيبلا

 0 ل ا
 ىف ديدج اهلك ةقشلا ىقبت ٠٠ ةديدج مون ةدوأ ىرتشت ةدحاو

 ميدقلا انتيب شفع نم صلخاو ٠٠ ةديدج ةايح شيعنو ٠+ ديدج

 نك اا كيأر هيا ٠٠ ىسفن ىلع قياط,.ىللا

 : : حرف ىف ةريهش تلاقو
 نير 13 هاوس نك انآو :ةنطنم ةركفإ يربك" قماح

 الاو ٠٠ سب ةدحاو.ةدوأ زهجا اح ميدقلا مكتبد ىف اندعق ىل
 ٠٠ تيبلا لك شرفن ردقن هد لكشلاب امنا ٠٠ نيتدؤأ

 دخآ اح امنا ٠* هدكا سب -شمو سامح ىف دسصحأ لاقو

 ىكاباب عم ىتاوخاو انا كرتشاو , تيبلا مهيب عيباح ىللا سولفلا
 اذه تف تنك ننقل ل د اك

 ٠٠ ريتك هيف تركف انا

 ةروص نامسري 2 ةريهشو وه قاسناو « دمحأ سامحلا رمغو

 ٠ همأ جاوز عوضوم هتسامح رامغ ىف ىسنتو ٠* ةديدجلا امهتايح
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 , فصنلاو :ةدحاولا ةعاسلا ىف ةكرشلا رقع نم ةليبن تجرخ
 افقاو دومحم تارو ٠٠ قرولا نم اريبك اسيك اهدي ىف لمحت ىهو
 6.606 عراشلا ىف اهرظتني

 اهدي هل تدمو 2« ةريبك ةماستبا اهيتفش نيبو هنم تمدقتو
 : اهتماستبا لالخ نم تلاقو « هينمت نأ لبق « هلمحت ىذلا سيكلاب

 كئاشلع هد ٠٠ ٠

 ! لود هيا : ةشهدب هيف رظنيو سيكلا حتفي ىهو دومحم لاقو
 شناكام لصأ ٠٠ ةتفاركو صيمق : ناشعترت اهاتنجوو تلاق

 موقأ حبصلا موي لك تنكو ٠٠ كتتفارك الا كيف ىناقياضم ةجاح هيف
 ٠٠ ةديدج ةتفارك ىرتشت كيلخي هنا انبرل ىعدأ

 ىف اهيرتشا ىنأ ىباسح لماع تنك انأ : كحضي ىهو لاق:

 ٠٠ نيياجلا تاونس سمخلا عورشم
 : لاقو « باجعاب اهيلا رظنو ةتفاركلا جرخأو
 ٠٠ ةديدج ةلدب اهل لصفأ مزال سب ٠٠ ةشهدم
 فرط جرخاو دومحم داعو ١*٠ ةيفاص ةكحض ةليبن تكحضو

 : اروهبم لاقو «* سيكلا لخاد نم صيمقلا
 :0 هد لكشلاب ضيمق تسبل ام ىرمع انأ هد ل
 : ةشهد دشأ ىهو درطتسا مث

 8 ؟ حرابما ىنم هيتدخ ىللا هينجلاب هد لك امنا

 ةممب ضصيمقلا ٠٠ ل : ةحارصلا دمعتت ىهو ةليبن تلاقو
 بيجا :ةيوان تنك ىلصا ٠٠ نيسمخب ةتفاركلاو ٠ شرق نيسمخو
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 دحاو هينجب ةيده ٠١ لانقلا نم كعوجر ةيسانمب ةيده كل
 0 ىناتلا هينجلا كنم تدحخ هدك ناشلع

 لاقو « هريكفت هيلع تعطق دق اهتحارص ناك دومحم مستباو
 ٠٠ ةيده نامك كل بيجأ مزال ىقبي د
 ٠ ماكي : ةعرسب تلاق

 ماك تلا يهرب انمي اهيلا رظني وهو دومحم لاقو

 + .نل'اهيرتشتاح .ىللا ةيدهلا + ةطاسب نق: حلات
 ىتنا ماد ام ٠٠ هينج نينثاب : انشهد لازي ال وهو ريكفت دعي لاق

 نينتاب ةيده كل بيجأ مزال انأ ىقبي « هينجب ةيده ىل .ىتيرتشا

 مهتاه : مستبت ىهو ةليبن تلاقو
 دومحم ىنيع ىف ةشهدلا تدتشاو
 : ةلئاق ةليبن تدرطتساو

 الوإ ٠٠ , ةجاح مهيب ىل ىرتشت ام لدد هينج نينتالا ىنيدا

 ٠ ةجاح ىرتشا ىنا لود نيمويلا ةجاتحم شفه ىنال
 هى نود 4“ ويا © :الئاق' نومحح اهفطاقو
 1 ةعرسب هتعطاقو

 نا لاق ٠٠ هباتك ىف هيا لاق وش درانرب ركاف شم تنا

 بيجت نكميو ٠٠ لبديب درولا نأل ٠٠ سولفلا ىه ؛ ةيده نسحأ

 نكميو ٠٠ ةتالوكيشلا شبحيام هلاهبيجتاح ىللا نوكيو ةتالوكيش

 جاتحم امنا وطلابل جاتحم شم هنا عم ةيده وطلاب دحاول بيجت

 ,سولف نوكت ةندهلا نا ةقيرط نسحا ىقبي ٠١ تيبلا ةرجأ عفدي هنا

 ىللاو 2 هبجعت ىللا ةجاحلا سولفلاب ىرتشي كبحاص بيستو
 'ئف هاتسرد ىللا هد مالكلا دومحم اي ركاف شم 66 اهل جاتحم

 ْ ْ ٠٠ ةيلكلا

 ركاف : املستسم هسار زهيو مستبي وهو دومحم لاقو
 ٠ ىنات ببس هيف اد : ةليبن تلاقو
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 +٠ ؟ نامك هيا : تآجافملا ىلع هسفن دوعي هناك دومحم لاقو
 ٠٠ شوحاب اناو تلغتشا ام موي نم ** شوحاب يلصأ : تلاق

 ٠٠ هينج نيعيرأ ٠٠ تقولد ةيافل ماك تشوح فرعت
 سحأ ٠+ هتايح هل ربدت اهنأ سحأ ٠٠ باجعا .ىف اهيلا رظنو

 ٠٠ ناجؤزتي موي امهتايح ىف اهنامبتيس ىتلا ةطخلا هل حرشت اهنأ
 : ةحئاص تلاقو « ةليبن ىتفش ىلع ةماستيالا تدرغزو ياخ نقد ةيقوتل 0 نشوحاب ناك انار د ش ٠٠ هتماستباب اهلبقي ىهو لاقو

 ش ٠٠ هينج تيم اناعم ىقبي
 ايوس ازاس مث ٠٠ اهيلع طغضو اهدي طقتلاو دومحم :مستباو

 مث « لينملا عراش ىف سيبوتالا نم الزنو ٠٠ سيبوتألا فقوم ىحن
 تلاقو , هدي ىف اهديؤو اراسو . لينلل ىذاحملا عراشلا ىلا اهجتا
 ىف نييشام انحاو اوس انفاش دمحأ هيبآ ام موي ركاف : ايوس ناوطخي امهو , هيمدقو اهيمدق ىلا رظنت ىهو
 ٠٠ اهموي فوخلا نم توماح تنك انا ٠٠ هد عراشلا

 شتنكاس ٠٠ هدك دمحأ نا ركاف شتنكام انأ : دومحم لاقو
 هنا هركف ىدنع امياد ناك ٠٠ ىد ةجردلل لجارو طيسب هنا ركاق
 ش ْش ٠٠ اهيف عملاطو «٠ خوفنم

 صلاخ ريفتا هد +“ هدك شناكام دمحأ هيبآ : ةليبث تلاقو

 تيقب ىنا سساح اناو هتفرع اه موي نم انأ : دومحم لاقو
 ٠. هتفرع ام موي نم رتكأ كتفرع ىنا ىلايهتم ٠٠ ةليعلا نم دحاو
 1 ٠٠ رتكا كتيبحو

 : بضغلا لعتفت ىهو ةليبن تلاقو
 ٠٠ شينتبحامو رتكأ ىنبحت نكمم ناك ىنعي

 نم عقرفاو ةنس نيعست كدنع ىقبي ام ةياغل رتكأو رتكا كبحا لضفاحو ٠٠ موي نم رتكأ موي لك كبحاب انأ : دومحم لاقو
 ش ش ٠٠ بحلا
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 اهدي ىلع هدي طغض دتشاو ٠ اعيرس ءاقل امهترظن تقتلاو

 ٠ اهيف انأ ىللا ةقشلا نم لزعأ ركفاب انأ ىفرعت : ةاجف لاق مث

 : هيلا رظنت ال ئهو رفخ ىف ةليبن تلاقو

 تقولد شلزعتام ٠٠ ةيوش ىنتسا
 أوس لزعنو : لمالاب ضبني هتوصو دومجم لاقو

 دومحم قلطنا مث ٠٠ امهتداعس نم نابرشي امهناك اتكسو
 : ةديدج ىوق هباصعأ ىف تبد امناك

 ٠ هزواع انا ىللا لمعأ مزالو ٠٠ ةعاذالا ىف لغتشا مزال انأ

 ٠ ٠ هللا نذاب : ةليبن تلاقو

 رج » 0
 'تيبلا ىلا ةليبن تداعو
 حورت ٠٠ ةريهش لابقتسال دادعتسالاد ةلوغشم ىليل اهتخأو

 ترج مث « ةجضو ةكرح هلك تيبلا المتو ٠٠ فرغلا نيب ءىجقتو
 ناقترب مدقن مزال ٠٠ ىاش مدقن ةيافك شم. امانم اي : ةلئاق اهمأ ىلا

 ٠٠ نامك

 : اهتنبا ةجضب تقاض دقو مألا تلاقو

 ٠* هدك ةيافك ام ٠٠ ىليل اي هيا ىرج

 : ريطخ توص ىف ىليل تلاقو
 ؟ نيم ىقبت ىد ةريهش ةفراع ىتنا

 ؟ ىتس اي.نيم : اهتنبا ةجاذبس نم كحضت اهناك مالا تلاقو

 : سمه ىف تلاقو اهلوح ىليل تتفلتو
 ٠٠ دمحأ هيبآ اهبطخياح ىللا ىئد

 : تلاقو < تّئجوف اهناك ةهرب مالا هجو ريباعت تفقوو
 . ادبآ اهنع شملكتا اما هد ٠٠ نينم ىتفرعو

 ٠٠ اهيب ىنفرع .ىللا ىهو ٠٠ ةفراع انآ : تلاق
 : ةريطخ ةلكشم هجاوت تادب اهناك مالا تلاقو

 ؟ ٠١ نيف اهلباقو ٠٠ ىد نيم ةليع نم ىقبتو

 هيل

 ظنخخؤ0

 ( "اه  :؛2سبمشلا ءافطت ع د



 روتكد اهوبأو .٠٠ ىدانلا ىف اهفرع هنأ رهظي' :. ىليل- تلاقو
 كنا ةدكاتم انأ ٠٠ امام اي ةشهدم +٠ ةشهدمو ٠+ ىوق فورعم
 ٠.٠ ىوق اهيبحتاح

 ةرم تماق مث ٠٠ قيمع ريكفت ىف تحار اهناك مألا تتمصو
 تريلا ندادعا ىفو اهطاشن ىف اهتنبا كزاشت تادبو ٠٠ ةدحاو

 ٠٠ ةريهش لابقتسال
 ىلع عملت ةداعسلاو ٠٠ ءادغلا ةدئام ىلع ةلئاعلا تعمتجاو

 ا-هناك +٠ ةريهش نع ثيدحلا نع فكت ال ىليلو ٠ اهدارقآ هوجو
 اهاخأ بسكت نأ لواحت اهناكو *٠' اهتاوخأ ىلع اهتقادصب ىهابتت:
 اهعلطي نأ نود ٠ مستبيو همأ ىلا رظني دمحاو ٠٠ اهنع هءامضرو
 مالاو ٠٠ اهحرفتس ةاجافم اهل دعي هناكو ٠٠ .هلاخل هترايز ىلع
 هنال همولت هناك « موللا نم طيخ اهتماستبا ىفو 2 مستبتو هيلا رظنت
 ٠١ ةريهشب هتقالع ىلع اهعلطي مملا

 نهلكو ٠“ ةريهش ءاقلل نهسقنأ نددعي ءادغلا دعب تانبلا ادبو
 نسحا ىف ىدبت نأ لواحت نهنم لكو .٠٠ نهيخأ ةاتف اهنأ نملعي
 ٠٠0 ةريهش ىدحت ىلع نقفتا نهناك “٠ اهتنيز لمكأ ىفو « اهتالاح .
 نم ريخو « اهتلئاع نم ريخو « اهنم ريخ نهنأب اهنعنقي نأ ىلع
 ٠٠ اهل ريبك فرش نهيخآل اهتبطخ ناو ٠ ةريزجلا ىدان تانب

 . ىضرتل ال ٠٠  اهبايث لمجأ راتخت نأ لواحت اهترجح ىف مألاو
 ةحرف حرفت نأ ٠٠ حرفت نأ لواحتو ٠٠ دمحا ىضرتل لب « ةريهش
 ,٠٠ ملألا نم طويخ اهبلق ىف ٠٠ نكلو ٠٠ لبق نم اهحرفت مل ةريبك
 ىرخا ةارما ىلا اهنع بهاذ اهنبا نأ لهاجتت نأ عيطتست ال اهنأ.

 ٠٠ اهرمع لوط مويلا اذه .رظتنت تناك دقو ٠٠ هتجوز ىلا **
 اهنكلو ٠٠ مويلا ءاج دقو +٠ هيف حرفت نأ رظتنتو' « هرظتنت تناك
 تلواح ٠٠ حرفتل اهباصعأ ىلع تطغضو ٠٠ مرفت نأ عيطتست ال
 نا تلواح مث ٠٠ جاوزلا دعب ررقي مل دمحأ نا , اهسفن عنقت نأ
 ٠٠ ال نكلو ٠ ةليبن وأ ىليل بحت امك ةريهش بحت نأب اهسفن عنقت
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 ةريبك ةأرمإ اهروصتت اهنا ٠٠ اهتنباك اهروصتت نأ عيطتست ال اهنا

 امير ه٠ اهلجر اهنم نخأت نأ لواحتو .. اهسفانت ٠٠ اهلثم *

 نهتانبك نهئانبأ تاجوز ىلا نرظني ال نهنأ تاومحلا ةلكشم رس ناك

 ٠٠ نهليج سفن نم نهنأك نهيلا نرظني نهنا ٠٠ رخآ ليجك ٠٠
 ةلكشملا سفن تناك امير لب ٠٠ تاسفانم ٠٠ نيهلثم ءاسن نهناك

 هنأك ٠٠ .اهلجرك هيلا رظنت اهنا ٠٠ نباك اهنبا ىلا رظنت ال مألا نأ

 اهروعشب طلتخي ربكي امدنع اهنبا وحن مأ لك روعش نا ٠٠ اهجوز

 هب ظفتحت نأ ديرتو : اهيديب هتعنص جوز هنا “٠ جاوزلا ىحن

 ٠١٠ رخآلا جوزلا ىف اهباذع نع اهضرعيل
 تداعو 2« سيساحألا .هذه لك ضفنت اهناك اهساأر مالا تزهو

 ٠ * حرفت نأ لواحتو اهتنيزب متهت

 ٠٠ ىقيق عم سلجو . اركيم ديسلا دبع نيمأ ءاجو
 مث ٠ ٠

 ْ ٠٠ ةريهش تءاج

 نهنم الك حفاصت ىهو « ةبقاث نويعب اهصحفت ةلئاعلا تفقوو

 2, اهل اهتاوخأ مدقت ىليلو ٠٠ ةكبترم ةماستباو + ةشعترم ديب

 دمحأو ٠ * نهنيب تسلجو ٠* ظفحتلاو فلكتلا وج ليزت نأ لواحتو

 هسأ ىلا رظنيو ٠٠ اهكابترال هرس ىف كحضي اهتلابق سلاج

 بقثت داكت نهنويغ ىري ىهو هردص ىف هتكحض عستتو هتاوخأو

 هلاوخأو ٠* هب دجنتست اهنأك هنلا .رظنت ةريهشو ٠٠ ةريهش ردص

 ٠ هيلع اهنسقي نهناك ةريهش ىلا نرظني ندعي مث هيلا نرظني همأو

 نيب ىرسي ثيدحلا ادبو , لوزي فلكتلا ادب قئاقدلا عمو

 مالاو ٠٠ هسامحو بابشلا ةحرف هيف ٠٠ احرم اقلطنم عيمجلا

 ءىثشل ال ٠٠ دوعتو ةفرغلا نم جرخت مث ٠٠ دوعتو ةفرغلا نم جرخت

 بقرت اهودغو اهحاور ىف ىهو ٠٠ رقتست نأ عيطتست ال اهنأ الا

 تارظنو ٠٠ اهيدي تاكرح ٠٠ اهتاكرح نم ةكرح لك ٠٠ ةريهش

 اهنا ٠٠ ةبذهم اهنا ٠ ةليمج اهنا *٠ اهتوص تاربتو ٠٠ اهينيع

 اول



 ٠٠ اهبلق قشت ملألا طوطخف كلذ مغرو ٠٠ اهب ةحرف اهثا ٠١ ةعئار
 5 هتيب لخدي هناك ٠ ةفيذقلاك اقلطتحم لخدو دومحم ءاجو

 .. ؟ ةدراهنلا هيأ لصح !اوفرعت : ادحأ ىيحي نأ لبق. حاصو
 لاع توصب دمحال لاقو ةليبن بناجب سلج مث هيلاوح تفلتو

 نامتما ىلولمعي ناشلع ملكتياح هناو . ريدملل ىنمدقياح هنا دع ور +: .نملاخ. قم طسستاو + ةكرتفملا نعي ثيدح ىل لجسو*٠ ٠ ةعاذالا ىف ديز ىبأ رهاط تلباق : هتحرفب قفدتي
 ٠٠ عيذم لغتشاو « صوصخم

 ٠. هدك ىلع كفك ٠٠ كوربم : حيصي ىهو , ةوق ىف دؤمحم دي ىلع طبخو هدي دمو احرف دمحأ ماقو
 : ةلحس ىذلا ثيدحلا ليصافت نما ىوري لومحم ذخأو

 ؟ ٠٠ دومحم اي ىتما' عاذتياح : هعطاقت ةليدنو
 ,يهو , هسامحو هثيدح ىف درطتسم وهو اهعمسي ال دومحمو

 ؟ ٠٠ :ىتما عاذتياح : ددرت

 هبح نلعي نأ ىشخي دعي مل هناك ٠ بح ىف اهيلا رظنو تفتلاو
 : هكتوص حجرشحي هيحو لاقو » اهلك ةلئاعلا مامأ

 ٠. ةتس ةعاسلا ةعمجلا موي
 هتفرع دقو 2 ةريبك ةماستبا مستبت ىهو هيلا رظنت ةريهشو

 ٠ ةليبت بيبح ٠٠ دومحم هنأ دب ال ٠٠ دمحأ اهيلا ةمدقي نأ لبق
 ٠٠ كفرعأ تيسن : دمحأ لاقو
 مدلا ىف ايوخأ ٠٠ دومحم : درطتساو ةريهش ىلا تفتلا مْ
 ٠٠ ةريهش : الئاق دومحم ىلا تفتلا مد

 ٠ ةريهش ىه نم مهفي نأ ديري هناك ' ةريغص ةماستبا هل مستبأو
 : سامح ىف ةريهش حفاصي ماقو ٠ دومحم مهفو
 ٠ الهسو الهأ ٠٠ أنفرشت

 ٠٠ ةكرعملا نع ثيدحلا ىف عيمجلا كرتشا مث ٠٠ هنم هديزتست ةليبنو « هلجس ىذلا ثيدحلا نع ثدحتي داع مث

 لم١؟



 لوقف يهو«افدي نخب ةريهك ىلبل تدشوا

 ٠١ اوتكسي مهيلخن ىلاعت -
 : تلاقو , ىنايبلا بعقم ىلع اهبناجب اهتسلجا مث

 5 ل

 هد ٠٠ قئايبلا ىلع ىكاعم بعلا شردقا ام انآ : ةريهش تلاقو

 ٠٠ ةشهدم كنا لوقيب دمحأ

 نسحأ ىيعلت كييساح انأ : كحضت ىهو ةسماه ىليل تلاقو

 202٠٠١ ىنم شكا ةشهدم كنا فرعي ناشلع « -ىنم
 ٠ اصقار انحل تقولا ضفن ىف ونايبلا ىلع اعم نافزعت اتذخاو

 ٠٠ اهلك ايندلا كلمي هناك امهيلا رظني دمحأو
 ٠ ىليل اي رصنلا نحل انل ىبرضا : ةأجف دومحم حاص مث

 ل نا ا ةدحاو ةرم عيمجلا تكسو
 ىذلا جرحلاب رعشي نأ نود الئاق دومحم درطتساو ٠٠ ىنايبلا
 ٠*٠ هد نحللا رفصنت راهنلا لوط انك اناو دمحأ هد : هبيس

 هتعاجشب اهدميو هتخآ بناجب فقي هناك هناك دمحا لاقو

 رصنلا نحل ىليل اي ىبرضا
 هوجو ىلع اهينيعب تفاط مث ٠٠ ةزتهم ةرظن هيلا ترظنو

 تداع مث ٠٠ اهتعاجش عمجت اهناك اهيتفش تمز مث ٠٠ اهتاوخأ

 نأ عيطتست اهنا ٠٠ اهعباصا ثعفرو ٠٠ ىنايبلا مامأ تلدتعاو
 نود هناحلأ فزعت نأ عيطتست +٠ فعضت نأ نود ىحتف نحل فزعت

 اهناكف هناحلا فزرعت نأ تعاطتسا ول اهنا ٠٠ اهبلق مالآ ريثت نأ

 ىدحتت اهناك ٠٠ ملستست نأ نود ههجاوت اهناك ٠٠ اهبح نم تئرب

 ٠ يقئايبلا ىلع اهعياصأ تطقسو ٠٠ هنم ضصلختت .نأ ديرت ابح
 ٠ دعتبي ٠ ٠ دعتبي ىحتف نأ * ٠ راهنت نأ نود ةناحلا فزعت تادبو

 ىحتف نم اهيف سيل ةايح ٠٠ ديدج نم ًادبت ةايحلا نأ رعشت اهنا

 علطتي ديدج بلق ٠٠ ديدج نم ضبني اهبلق نأك سحتو ٠+ هناحلا الا
 ٠٠ ةايحلا نم برشي هناك هلوح

 ,7*ذثْ
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 ٠٠ ىليلل عيمجلا قفصو
 ةديدجلا اهتايحب . اهتوقد مهمامأ ىهابتت اهناك مهيلا تتفتلاو

 ٠.٠ تيفش دق اهنأ مهنلعت اهنأك ٠

 ىهر ةريهش تسمهو “٠ رخآ انحل ةريهش عم فزعت تادبو
 ! ٠٠ ىدانلا ىف ةجض ىتلمع كنا ىفرعت : فزعلا اهكراشت

 ىفخي نحللاو ٠ كحضت ىهو .تفاخ توص ىف ىليل تلاقو
 ٠ ةجض صقان مكعاتب ىدانلا ىهو : اهتوص

 : فزعلا ىف ةرمتسم ىهو ةريهش تلاقو'

 نم ىكيلع لاسي دعاقو ٠٠ ىكيلع نئجياح ىللا نيم ىفرعتو
 1 ! ٠٠ تحدم ؟٠٠ كفاش ام ةعابس

 ؟ ٠٠ ىبنج دعاق ناك ىللا:: لالد ىف تلاقو ىليل تمستباو

 : ىليل لالد فنشكت اهنأك ةريهش تلاق
 .٠ كدابصق دعاق ناك ىللا ٠0< ال

 : ىنايبلا قوف ريطت اهدي عباصاأو ىليل تلاقو
 ٠٠ بدؤم هيلع نياب ٠٠ لاطب شم

 واع راغ اع

 ىفيف ىلا رظني ديسلا دبع نيمآو ٠٠ نوثدحتي عيمجلا داعو
 ةعماجلا ءاينأ رخآ ىوريو «٠ ثيدحلا ىف كرتشي مث + اهنذأآتسي هنأك

 جضي بابشلاو. ٠٠ هوجولا قوف نم ناقلطني رشبلاو حرملاو ٠٠
 طيخ ىف مهلك مهعمجي ريبكلا لمألا ٠٠ لمالاو ٠٠ نويعلا ىف احرف
 35 دحاو

 ٠٠ دوعتل ةريهش تماقو

 ىف هعم دوعتو 2 اهترايس' فرصت نأ دمحأ اهيلع حرتقاو
 ٠٠ ىليل هتخأ ةبحصب هترايس

 .** ةريهش تلبقو
 تناك ةريهشو + ةراشللا نم لمانألا هبقلا نك ةكالقلا نعود
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 ىتح دعص م٠ .ةريبك .ةلوج ىف ةرايسلاب دمحأ فاظو ٠٠ دمحأ

 ٠ اهتيب ىلا ةريهش لصوأو 2, داع مث ٠ * مرهلا

 ىدانلا ىف ىليلو انآ لباقتناح هركب : لزنت ىهو ةريهش تلاقو

 ٠ صلخت ام لوأ انيلع توفت ىقبتو
 ٠٠ ىيضاح : امستبم دمحأ لاقو

 ٠ اهديب امهل حولت ىهو اهتيب ةريهش د

 ادن واع . لج
 ٠ تيبلا .ىلا ا

 اهانيعو « هراظتنا ىف تناك اهناكو ٠ ةمهجتم همأ هتلبقتس
 0 ذآ

 ٠٠ كازياع ٠٠ دمحأ اد لاعت
 تدهنا اهناك اهدعقم ىلع اهسفن. تقلأو ٠٠ اهتفرغ ىلا هتقدسو

 تلاقو اهتعفر مث ةهرب اهفك ىلع اهنيبج تدنسأو ٠ ةدحاو ةرم
 ٠*٠ تقولد انه ناك كلاخ : دهنتت ىهو

 عوضوملا لهاجتي ىهو لاقو ٠ جنولزيشلا ىلع دمحأ سلجو
 : همأ ريكفت لغشي هنأ فرعي ىذلا

 ٠٠ ؟ هيل ىردب لزنو
 ريثت نأ كشو ىلع اهناك تلاق مث اهنبا هجو ىف مالا تقدحو

 ؟ هيأ كلاخل تلق تنا : ةعبوز

 ٠٠ ةجاح الو : دمحأ لاقو

 : اهتوص عفترا دقو مالا تلاقو
 ةجاح لك ىلع ىلاكح كلاخ ٠٠ دمحأ اي ةحارصي .ىنملك
 ٠ قفاوم 'ىنا هل تلق" انأ : همأ نع ةينيع' ىفخي ىهو دمحاأ لاقو
 ٠ ! ؟ هيأ ىلع قفاوم : يرصت اهناك مالا تلاقو

 ناك : هكابترا ىف رثمتي هتوصو اهيلا رظني ال وهو دمحأ لاقو

 ٠٠ كترضح زوجتي هنا بلط هيب مالسلا دبع ىمع نا لاق ىلاخ
 : ةخراص مالا تقلطناو'

 الكأ



 كلك اخ ىريغو ++ ةفاح كلوتقي هنا :كلاكل ستلقا اعتاخأاح
 نياع مالسلا دبع ناك اذاو ٠٠ ىد ىز ةجاح ىف هسفن كلاخ
 قفاوت ىازا تنا امنا ٠٠ ىل مدقتا - بدحاو لوأ شم وهف ىنزوجتي

 ٠٠ ىازا ٠٠ ىازا “٠ ىلختتو ىنبيست كنا لبقت ىازا ٠٠
 | ىف شعترت٠ ٠٠ ىكبت تقلطناو , اهيدي نيب اهسار تقلأو

 ٠٠ 'اهئاكب
 دمد وهو لاقو ٠ اهيمدق تحت عكرو «, هتسلج نم دمحأ طقسو

 ٠.0 امام اي كرطاخ ناشلع الا شتقفاوم انأ : اهنضتحيو هيدب
 ٠ كتداعس ناشلع

 نوبي ىازا ٠٠ نوجتأ ةزياع ىنا كلاق نيم : مألا تخرصو

 كنا ىلايهتم ىرمع :لوط ةشياع تلضف انأ ٠٠ زوجتا ىنا كيلع
 ىرمع لوط لضفأ ىنأ ىنمتأ تنكو ** زوجتأ ىنا ىضرت نكمم شم
 ىنا شمهمهيام ىدالو ٠٠ ةراسخ اي نكلو ٠٠ هد مهولا ىف ةشياع
 ٠٠ مهنع دعبأ ىناو ٠٠ نوجتا

 0 مدب١ هدح شم ٠٠ هدك شم امام اي : شهد وهو دمحأ لاقو

 تنك انأ ٠٠ كزاوج ىف تضراع ىل ىئان١ نوكاح ىنا ىلايهتم انا
 “٠ انرطاخ ناشلع كسفن ىتمرحو ىتيحض كنا سساح ىرمع لوط
 ىنا كدعسي دحاو ىزوجتتاح كنا فرعا ام موي نكمم شناكامو
 ٠ كتداعس نم كمرخأ

 ٠٠ اهسفن نع هيف ثحبت اهناكو « اهنبا هجو يف مألا ترظنو
 ىكبت ال اهنا سحت ىهو ٠٠ اهيتنجو قوف ىرجت لازت ال اهعومدو

 تضق اهنا ملعت ىهو ٠٠ اهتريح ىكبت اهنكلو « اهنبا نم ابصضغ
 عنقت تناكو «' مالسلا دبع جوزتت نأ ىنمتت ىهو ةليوط تاونس
 اورقي نأ نكمي ال اهدالوأ نال هجوزتت نأ عيطتست ال أهنأب اهسفنا
 لواحت نأ نودو ٠ ٠ مهلاست نأ نود اهسفن عنقت تناك ٠٠ جاوزلا اذه

 اهنامرح للعت ىهو ةمورحم اهتايح تشاع دقو ٠٠ العف جاوزلا
 اهنا «٠ اهسفن عدخت تناك دقل ٠٠ ال , نكلو ٠ اهدالوال اهبحب
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 نكي مل هنا ٠٠ اهناهرح تنمدأ دقل» ٠ الصأ جاوزلا ديرت نكت مل
 اهتدارا ضحمب اهتراتخا ٠١ اهتراتخا ةايح ناك هنكلو ٠٠ انامرح

 نأ عيطتست تناك * ٠ ئرخأ ةايح راتخت نأ عيطتست تناك دقو ٠٠
 اهنأل امبر ٠٠ درت مل اهنكلو٠ ٠ اهدالوأ ضراع ىل ىتح جوزتت
 ةيجوز ةايح ادبت نأ نم فعضأ اهنأل امير ٠٠ جوزتت نأ نم نبجأ
 ىحضت ةيلاثم مأ اهناآب ىهابتت نأ ديرت اهنأل امير ٠*٠ ديدج نم
 ٠٠ اهدالوأ ليبس ىف 2 اهسفنب

 ٠٠ اهسفن نآلا تفشتكا دقو

 لئاح الب جاوزلا هجاوت ىهو اهتفشتكا
 اهكرتي نأ اهيلع بعص ٠٠ اهسفن فشتكت نأ اهيلع : بعصو

 اهكرتي لب ٠ اهجوزتي نأ ديري ىذلا لجرلل اهكرتي نأ ال ٠٠ اهنبأ
 جاوزلا ديرت ال اهنأ ىرتل ٠٠ اهتقيقح ىلع اهسفن ىرتل ٠٠ اهسفنل

 لجرلا ناك ول ىتح ٠٠ ديرت ال اهنال لب , اهدالوأ لجأ نم ال ٠٠
 طقف بحت اهنا ٠٠ هبحت ال اهلعل وأ ٠٠ هبحت الجر اهيلا مدقت ىذلا
 هبحت لازت ال تناك ىل امبر ٠٠ ةميدق تايركذ . اهابص تايركذ
 ٠ اهدالوأ ةبضراعم مغر هتجوزتل

 ٠٠ اهعومد تادهو
 مك ٠ هيعاردب اهتضتحي » اهيمدق تحت اعكار لازي ال دمحأو

 ٠٠ هيتفشب اهعومد اياقب طقتلي ادبو ههجوب بش

 قيمع ءىداه توص ىف تلاقو ناثح ىف. اهردص ىلا هتمضو

 : اهسفن هب ثداحت اهناك

 ٠*٠ دمحأ ان" ةومئاها نقم انا

 , بجعت ىف اهيلا رظنو , اهردص نع هسأر دمحأ عفرو
 شم ىنا هركاف تنك انا : قيمعلا اهتوص ىف ةلئاق تدرطتساو

 ىنا تفرع تقولد امنا ٠٠ كتاوخأ رطاخو :كرطاخ ناشلع زوجتاب
 ٠٠ زوجتا ةزياع. شتنكام ىنأل ؛ شتزوجتاام

 ٠٠ ى امام اي نكل : دمحا لاقو

7*1 



 ءوده ىف مستبت ىهو هتعطاقو
 زوجتا ةزياع شم انأ ٠٠ دمحأ اي ىنقدص -

 ..0 نا ىل لاق ىلاخ هد سب : ملكتي نأ لواحي دمحا داعو
 .موده ىف ةلئاق هعظاقت تداعؤ

 الأ اول اوشعتاو كتاوخا دخ موق ٠٠ دمحأ اي صالخ
 رادتسا مث , بجعت 9 بجعت ىف ةهرب اهيلا رظنو 2 افقاو دمحأ ماقو':

 : الئاق اهيلا تفتلاو فقوت مث , بابلا وحن اطخو
 .٠ نياع ئنأل شم , كرطاخ ناشلع تقفاو ان 5 ينوب ني رحل نسا مل ىفرعت ل
 اهحرفي نأ لواحي هناك لاقو ٠ اهنمبرتقاو دمحا داعو

 ؟ ٠٠0 امام اي ةريهش ىف كيأر هيأ
 ٠٠ ىنبا اي ةولح : عستت ةنيزحلا اهتماستباو مالا تلاقو

 ٠ سان تنبو ةلقاع اهيلع نيابو ٠٠ ىوق ةولح
 : اجي نأ لواحي ىهو دمحأ لاقو
 اناعم دعقت دن ىجيت اهنا ركفاب ىلصتأ -

 و و يول 0 ا
 : الئاق . اهلبقو هيعارذ نيب اهذخاو . اهيلا دمحأ عفدنأو

 ٠٠ [دبأ كنم شينمرحيام انبر ٠٠ امام اي ىل ىكيلخي نبر
 نم اديزم لمتحي دعي مل هناك « هتفرغ ىلا ىرجو اهكرت مث

 هجتا مث ٠* ههجو ألمت هتماستباو هترتس علخي فقوو ٠٠ هفطاوع
 ليللا ئف ىري نأ عيطتسي هنا ٠٠ ليللا ىف رظني فقؤو ةذفانلا ىلا

 اهناك هتايح فرعي هنا ٠٠ هرمع مايا رخآ ىلا ىري نأ عيطتسي ٠

 ٠. ادغ قرشت سمشلا نأ. فرعيو ٠٠ قرو ىلع ةموسرم طوطخ
 ٠٠ موي لك قرشت سمشلا
 + (ديآ ءىقطتت ال سنشلا

 ٠ تمت «

 اا



 هلو رم

 ص 27 0 0 م

 ةاكرشو راحسسلا هذوح ديعس

 ةيرصملا ةصقلا ةقلامع تافلؤمب همئاق مدقت

 سودقلا ديع ناسحا ناتسألل بتك

 بحلا عئاص )١(
 بحلا عئاب (؟)

 ةرح انآ (9)

 دودسملا قيرطلا (()

 ىرمع نيأ (و)

 ءادوسلا ةراظنلا 3

 لجر انتيب ىف (90)

 مانأ ا 8

 بتحلا ىهتنم تنم (9)

 زج) سمشلا ءىفطت ال )٠(

 ىردص ىف ءيش )١١(

 دمحأ ةجوز )١9(

 فيصلا و .ثتانبلا )١19(

 مهي ىق ال 10
 نآزج ) نويع ثالثو فنا (١ه)

 هاتفشش (15)

 كدسج سيل .. ال (19)
 .كدسج سيل .. ال (10

 ىبلقو ىلقع )1١(

 نامرحلا رثب (19)

 حيفص نم .ةبلغ 0
 دونسألا بوثلا ىف“ بوتقث )١'(

 ناطلسلا تنب (1؟)
 كتمدخ .ىف ةديسس (؟'9:)

 ءانعنب ناشسا نيلاءاشنا(14)
 اناو ركفا' نا عيطتنسا ال (15)

 صقرأ
 ةيلاخلا ةداسولا (؟3)

 ىتماستباو ىعومدو ىمد (؟190)
 ىسايسلاو ةصقارلا (18)

 ناخدلا ريطي ال ئتح ([9)

 قىداحو انه ىنوكرتت ال )٠(



 ىلوالا ةعيطلا
 1١6614 ةنس ةصق لاطبالا ةعلق
 9١مل ةنبس ربمسد ةصق عقنتسملا
 ؟«6مم ةلس راتب ةسورعلا ما

 1986/8 ةئس نسرام ةصق - ءاسم ناكو

 1168 ةنس وبلوب هصق 'ناقيسو عرذا

 56+15 ةنسإ صصيصاقأ ةعومجم 0٠١ نيطسلف نم ةلمرا
 ١15 ةئس لسمو طسسسل ةناور : داصحلا

 1١1"١5ةلسأ ةيتاذلا ىبراحت لالخ نم ةصقلا

 1975 ةنس.ربوتكا ةصق ناطيسشلا رسج
 ١١57 ةنبش رصملند <( < صيضاقأ ةعومجم ةفضاع ةليل

 1956 ةنس راتب ةصق رَخآلا فصنلا
 1156 ةنسا وينو. ةباور ضيبلا لوهسلا
 ١9517 ةنس ويلو ليئارساو هللا دعو

 111/5 ةنس ريان ةصق زيزعلا دبع نب رمع
 ا١ؤا/5؟ ةنس ربوتكا ' ةصق ديفحلا
 ١9/6 ةنس رياربق ( فلإلا ةايح ةصق) ىتايح هذه
 ١99/4 ةنس ليربا ةيئامتيس تابركذ

 اهي 55 واد سس <

 ىي دلا صّصملا
 ( لافطألل )

 اءزج ١8 ىف ءايبنالا صصق

 » 14 ىف ةريسلا صصق
 اءرحح 24 ىف ايوروأ ىف برعلا
 » "؟ ىف نيدشارلا ءافلخلا صصق



 راحسلا هدوج ديمحلا فبع

 صيصاقأو صصقو تاياور
 ىلوالا ةعبطلا

 1١6147 ةنس وبام ةصق لالقتسالا لطب سمحأ
 1517 ةنس ويلوب ىرافغلا رذ وبأ
 198546 ةنبس وبام لوسرلا نذؤم لالب
 1966 ةنس ربمسند 2 صيصاقأ ةعومجم ةفيظولا ىف
 396م ةئس ويلوب صاقو ىبأ نب دعس
 هو(" ةنس رباربق 2صيصاقأ ةعومجم. نيطايسشلا تازمه
 1١665 ةنس ربوتكا قبدصلا ركب ىبا ءانبأ
 8911 ةشسريبانب عزت ةيجع يعن مب فجرا (دمحم ةايح) لوسرلا
 و91417 ةنس ةباور نامزلا ةلفاق ىف
 191/ ةنس وبام تيبلا لهأ
 1169 ةتنس ةصق ةبطرق ةريمأ
 ووو. ةنس وبام ةصق قرزالا باقنلا
 96١م1 ةنما ميرم نب ىسيع حيسملا
 ةؤوك ةنس :ش ةسدقملا بتكلا نم صصق
 ةووم5؟ ةنس ةباور ديدجلا عراشلا
 ووو ةنس صيصاقأ ةعومجم نينسلا ىدص
 1١61 ةنس نيسحلا ةايح



 هللا ديع ميدجلا ديع دمحم ناتسألا

 ةطيقل )١(

 بورغلا دعب (؟)

 بالبللا ةرجنش (5)

 فيرخلا نسمش (()

 نوتيزلا نصغ. (0)

 ىدلو لجأ نم (3)

 ةفصاعلا وكم (97)
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 دوعي ال ىضاملا 2

 ةدامسلا نم ناولأ (9)

 ىركذلل ءايسثأ )٠(

 ةيبرغلا ةذفانلا )١1(

 ءاذوسلا ةريفضلا (1؟)

 ةميرجلا ةفاح )١7(

 ضيبالا حاشولا (16)
 . ءارذعلا ةنجلا (18)

 رونلا طويخ (1)

 ةقيقحلا نع كحابلا -()97)

 تماسنلا تيبلا (18)

 بحلا باتك نم ةروطسأ (!9)

 ةيقب نمزلل )٠٠(

 رمقلا مطس قوف تييلوج (1)
 متت مل ةصقا (؟1)

 ءاسرخلا عومدلا 5



 هلو

 .نويناندعلا

 شرق

 لوسرلا دلوم
 : قبلا

 ميهاربا ةوعد

 , ةرجبهلا

 ردب ةوزغ
 دحاأ ةوزغ

 قدنخلا ةوزغ
 ريدجلا حلص
 5 ةكم حتف

 كوبت هوزغ
 دوفولا ماع

 عادولا ةحخ

 نوسرلا ةافو

 هجايذلا
 ١6586 ريوتكا . ءايبنألا وبا ميهاربا

 395303 سرام

 1١95353 ريمتبس

 95١1ا/ رئاربف

 /1١951 ؤبام

 /1١951 ةيلوي
 1١951 ربوتكا

 1١958 رباني

 ١153/8 سرام

 1516 ٍسراع

 ١95 ربمتس

 ١138 ربمقون
 ١959 رياشب

1111 
 1١51515 ةينونا

 11559 ربمفوت

 ./١51 ربمفون
 ./1١91 .وبام

 9١ا/. ربمفوت

 15. ربصسس 2





 ةعابطلل وضم وأف

 قا دص لماكح عياش "7

 هاكرشو راحسلا ةدوح ديع

 / عا/١٠ال عاديالا مقر

 والا _ ١ 0" 7١5 ىلودلا ميقرتلا


